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Sən dənizsən, gülüm

BİR AZ DA ÖZÜMDƏN DEYİM
(Bu yazı 75 illik ömrümün yığcam hesabatıdır)
İsgəndər Etibar (İsgəndərov İsgəndər Etibar oğlu). 1937-ci il
fevralın 15-də poeziya beşiyi Şamaxıda – İnqə! İnqə! deyib fəhlə ailəsində dünya ilə salamlaşdım. Uşaqlığım Sarıtorpaq məhləsindəki tez-tez adını dəyişən küçələrdən birində keçdi. O
küçənin bir ucundan baxanda Şamaxı – Bakı yolu az qala yarıyacan
görünür. Bir ucu da Şamaxının yuxarı hissəsindən ətəyinəcən enən yola
birləşir. Uşaqlığımda sakit və düşüncəli olduğumdan yaşıdlarım da,
böyüklər də mənə ehtiramla yanaşırdılar.
1947–1948-ci tədris ilində şəhər 1 nömrəli orta məktəbə ayaq
açdım. 1953-cü ildə 7-ci sinfi bitirib, Şamaxı Kənd Təsərrüfatı
Texnikumunun zootexnik şöbəsinin tələbəsi oldum. Burada
keçirdiyim 4 il çox qaynar və coşqun illər oldu. Belə ki, bu məktəbdə güclü özfəaliyyət dərnəyi yaratdım. Burada yaranan konsert briqadası ilə C.Cabbarlının pyeslərindən hazırlanmış bədii
səhnəciklərlə texnikumda keçirilən bədii gecələrdə və kənd zəhmətkeşləri qarşısında çıxışlar edirdim.
İlk şeirimi ovçular əleyhinə yazdım. Atam məşhur ovçu idi.
Bir gün çoxlu quş ovlayıb gətirmişdi. O bu quşları yolmağı bizə
(uşaqlarına) tapşırdı. Mənim quşlara yazığım gəldi və ovçuluq
əleyhinə şeir yazdım. Atam şeiri bəyəndi, qardaş-bacılarım zarafata çevirdilər.
1957-ci ildə texnikumu (mən də daxil olmaqla) 11 nəfər gənc
əla qiymətlərlə bitirdik və avqust ayında sənədlərimizi Gəncədəki
Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna verdik. Dedilər ki, avqustun ortalarında yoxlama imtahanı olacaq. Əsasən, yuxarı siniflərdə keçirilən
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kimya, fizika fənlərindən. Biz bu fənləri texnikumun birinci kursunda səthi keçmişdik. Qısa vaxt ərzində bu fənlərə aid kitabları
gecə-gündüz oxumaqla imtahana hazırlaşdım. İmtahan vaxtı gəldi. Rektorun otağında idi imtahan. Birinci Heybət adlı oğlan girdi
imtahana və çox çəkmədi ağlaya-ağlaya çıxdı. İkinci mən girdim
imtahan otağına.
Burada başda rektor və 25–30 nəfər ağsaç, qarasaç alim oturmuşdu. İlk dəfə idi belə mənzərə ilə üzləşirdim. Lakin mühit məni çaşdırmadı. İlk sözə rektor başladı və aramızda belə bir dialoq
oldu:
– A bala, haralısan?
– Şamaxılı.
– Mən bilmirəm, necə olur ki, Şamaxı texnikumunda həmişə
şamaxılılar əlaçı olur.
– Qəribə sual verirsiniz. Adam oxuyur, olur əlaçı. Oxumur,
olmur.
Bu cavabım oturanlara xoş təsir elədi, həm də gülüş yaratdı.
Rektor pərt oldu.
– İndi mən sənə göstərərəm, oxumusan, ya yox, – deyə yerindən qalxdı, başımın üstündə durub kimya və fizikadan sualları yağdırdı. Elə bil mənə vəhy gəlmişdi. Bütün suallara cavab
verdim.
Rektor növbəti sualı demək istəyəndə hələ də tanımadığım
bir çalsaç kişi dilləndi:
– Məncə, yetər. Bu uşaqda nəsə var. Gəlin incitməyək. Rektor
keçib yerində oturdu. Araya sükut çökdü. Nəhayət, rektor dilləndi: – sən çaldın, bala, sentyabrın birindən dərsdə ol. Mən, – sağ
olun, – deyib sevinclə otağı tərk etdim və oldum tələbə.
Həyatımda belə düyünlü keçidlər bir neçə dəfə olub. Bu mənə
uğur da gətirib, çətinlik də. Amma dərslərlə yanaşı, poeziya ilə
də məşğul olurdum. Tələbə yoldaşlar mənimlə bir otaqda qalmaq
istəmirdilər ki, mən gecələr gec yatıram, işıq onlara əngəl törədir.
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Bu illərdə Gəncədə gənc şair kimi də ədəbi-bədii gecələrdə çıxış
edirdim. Şeirlərim institutda çıxan “Kadr uğrunda”, Gəncədə çap
olunan “Kirovabad kommunisti” qəzetlərində çap olunurdu. Hələ
tələbə ikən müxtəlif şəkil mövzularına görə “Kirpi” jurnalının
mükafatını almışdım.
1962-ci ilin aprelində institutu bitirib təyinatla Şamaxıya
gəldim. Rayon kənd təsərrüfatı şöbəsi məni Çuxuryurd kəndindəki İliç adına kolxoza zootexnik göndərməyi qərara aldı. Bu
ərəfədə rayonda çıxan “Yeni Şirvan” qəzetinin redaktoru ilə
görüşdüm. O, mənə qəzetdə işləməyi təklif etdi. Ona əhvalatı
danışdım. O, rayon rəhbərliyi ilə danışmağı qərara aldı. Katib də
redaktorun təşəbbüsünü alqışlayıb. Çünki rayon qəzetinin əsas
işi kənd təsərrüfatını işıqlandırmaqdır. Redaksiyada həm də kənd
təsərrüfatı şöbəsi vardı. Nəhayət, 5 may 1962-ci ildən “Yeni
Şirvan”da fəaliyyətə başladım. Redaksiyanı həm fotolarla, həm
də təhlili kənd yazıları, bədii verilişlərlə təmin edirdim. Rayon
əhalisi məni hər yerdə məhəbbət və ehtiramla qarşılayırdı. Sən
demə, həm də yavaş-yavaş qısqanclıq, paxıllıq da baş qaldırırmış.
Bir gün rayon partiya komitəsində mühüm vəzifə tutan bir
şamaxılı redaktorun yanına gəlir və ona deyir: – Ay kişi, bu cavan
oğlandan canını qurtar, yerini tutacaq.
Redaktor (Allah ona rəhmət eləsin! Həyatımda böyük dönüş
rolu oynayıb. Sanki mən bir qatar, o isə bu qatarın yolunu nizamlayan oldu) gülümsəyib deyir: “A kişi, bu cavan oğlan mənə neyləyir? İşini görür. Qəzet ən çox onun imzası ilə sevilir. İsgəndər
kimi ikinci müxbir də olsaydı, mən hamını işdən çıxardar, bu iki
nəfərlə qəzeti çap edərdim”. Böyük ümidlə xəbərdarlığa gələn
xəbis, suyu axa-axa gedir.
1964-cü ilin oktyabrında həyatımın ikinci düyünü baş verdi.
Redaksiyamıza bir şikayət məktubu gəlmişdi. Redaktor həll etmək üçün onu mənə tapşırdı. Məktubla əlaqədar rayon prokuroru
Vahabovun yanına getdim. Məktubla tanış olan prokuror: – Bu,
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mənlik deyil, – deyib mənə laqeydlik göstərdi (çünki mən hələ
ağzı süd qoxulu gənc, bu isə...). Mən buna dözmədim.
– Siz bu vəzifəni niyə daşıyırsınız? Heykəlsiniz?– dedim. O,
bərk qəzəbləndi: – Mənə heykəl deyirsən? Səni dama basaram.
Mən isə: – Tələsin, mən redaksiyada oturmuşam, polis göndərin,
məni aparsın, – deyib onu tərk etdim. Aylar keçdi. Mən partiya
namizədliyindən üzvlüyə keçməli idim. Bir gün rayon partiya
komitəsində büro iclası keçirildi. Mən də bir neçə nəfərlə bu imtahandan keçməli idim. Növbə mənə çatdı. Adım çəkildi. Tərcümeyi-halım oxundu. Katib: – Bu cavan haqqında kim nə deyə
bilər? – dedi. Göylər kəndindəki Engels adına kolxozun “Lenin”
ordenli, el arasında nüfuz sahibi olan Canməmməd Rəhimov söz
alıb məni o ki var tərifləyirdi ki, katib ona acıqlandı və: – Otur
aşağı, sən onu yaxşı tanımırsan. Daha kim danışmaq istəyir? –
dedi. Kimsə yerindən tərpənmədi. Bir neçə təkidli müraciətdən
sonra rayon prokuroru Vahabov: – Mən danışacağam, – deyib
ayağa qalxdı və dindi, nə dindi:
– Mən bu cavan oğlanın partiya sıralarında olmasını istəmirəm. Çünki o, buna layiq deyil. Mənə «heykəl» deyib.
Salonu acı gülüş bürüdü. Katib pərt oldu. O, bir daha salona
üz tutub: – Daha kim söz demək istəyir? – dedi. Bu dəfə rayon
məhkəməsinin sədri Zahid Xəlilov ayağa qalxdı və dedi:
– Mən də bu cavan oğlanın partiya sıralarında olmasını istəmirəm. Çünki o, rayonun prokuroruna «heykəl» deyib. Yenə zalı
acı gülüş bürüdü. Katib yenə zala üz tutdu və daha kim danışmaq
istəyir? – dedi. Kimsə dinmədi. Zalı sükut bürüdü. Sükutu mən
pozdum. Mən danışacağam, – dedim. Katib: – Buyur, – dedi.
Mən üzümü katibə tutub kinayə ilə dedim: – Həyata atıldığım iki
ilə yaxındır. Nə tələbəlik, nə də işlədiyim illərdə heç nəyə təəssüf
etməmişəm. Bu gün ona təəssüf edirəm ki, Şamaxıdakı kommunistlər ordusuna sizin kimi nadan başçılıq edir. Zalı həyəcan
bürüdü. Növbəti gün işimi və rayonu tərk etdim. Bakıya gəldim.
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Əlbəttə, 1964-cü ildə belə cəsarət gözlənilməz idi. Bu cəsarətimlə
katib el içində dildən-dilə düşdü. Taleyin hökmü ilə o daha işləyə
bilmədi və vəzifədən qovuldu.
Bakıda işə düzəlməyim müşkülə çevrildi. Məni “Kənd həyatı” adlı respublika jurnalına işə dəvət etmişdilər. Yaşamağa
yerim olmadığı üçün tərəddüd edirdim. Əlacsız qalıb bu redaksiyaya üz tutanda və iş düzəlhadüzəldə ikən redaktoru işdən çıxardılar və yenisi gəldi. O, mənimlə söhbət edərkən dedi: –
Zootexniklərin alimi cümlə qura bilmir. Sən necə jurnalist işləyə
bilərsən? Söhbətimiz baş tutmadı. Ümidim üzüldü. Səhəri gün
“Bakı” qəzetində işləyən tanınmış jurnalist, tanışım Şakir Abdullayevin yanına getdim. Hal-əhvaldan sonra nə işlə məşğul
olduğumu soruşdu. “Kənd həyatı”ndakı hadisəni ona danışdım
və təzə redaktor E.Məmmədovun mənə dediklərini söylədim. O,
kinayə ilə gülüb dedi: “E.Məmmədov nə vaxtdan jurnalist olub?”
Telefonun dəstəyini götürüb E.Məmmədova zəng etdi. Gileygüzarını bildirib məni işə götürməyi məsləhət bildi. Səhərisi
gündən mən “Kənd həyatı” jurnalında işə başladım və ilk tapşırıq
Şamaxıdakı Engels adına kolxozdan məqalə yazmaq oldu. Bu işi
yerinə yetirdim və redaktora təqdim etdim. Redaktor yazını
oxuyandan sonra məni yanına çağırıb dedi: – Düzünü de, bu
məqaləni sənin üçün kim yazıb? Ha and içdim ki, özüm yazmışam, inanmadı və dedi ki, zootexnik belə yazı yaza bilməz. Bir
neçə aydan sonra, yəni bir neçə yazımdan sonra o, mənə dedi: –
Məqalələrinin altından imza qoyma, mən sənə yüksək qonorar
yazacağam. Düzü, bu sözdə bir pislik görmədim. Sonralar məlum
oldu ki, o, mərkəzi komitədə və digər lazımi yerlərdə mənim
imzasız yazılarımı öz yazısı kimi təqdim edir.
Bununla barışmayıb Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində 5 il zootexnik işlədim və 1973-cü ildə nazirin əmri ilə “Kənd əməkçisinin
təqvimi” adlı illik jurnala əvvəl ədəbi işçi, 1975-ci ildə məsul katib
keçirildim (burada redaktor kimi nazirin imzası gedirdi. Amma
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bütün işləri sərbəst məsul katib görürdü). Mən bu jurnala bütün
istedadımı sərf etdim. Jurnal o qədər zəngin və gözəl idi ki,
bəziləri onun Azərbaycanda çap olunmasına şübhə ilə baxırdı.
Bu jurnal 1982-ci ilədək çap edildi. Vəzifəyə təzə nazir gəldi. O,
çox zövqsüz və bacarıqsız adam idi. Söhbətimiz tutmadı.
Ölkədəki hərc-mərclik illərində, yəni 1992-ci ildən “Tək
səbir” qəzetini təsis etdirib çapına başladım. M.Ə.Sabirin ruhundan güc alan bu qəzet zövqümü oxşayır və ürəyimcə idi. İlk sayında qəzet böyük maraq doğurdu. 2000-ci ilədək ayda 20 000
tirajla satılan qəzet xəbislərin zavalına gəldi. Ayda 20 000 nüsxə
satılan qəzetin sayı birdən-birə, guya, ayda 7 ədəd satıldı. Beləliklə, qəzet süquta uğradı. Arabir bir ildə bir-iki nömrə çap etsəm
də, bu bir səmərə vermədi. Mirzə Cəlil, M.Ə.Sabir ruhunu 10 il
qeyrətlə yaşadan bu qəzet mətbuat tariximiz, satira tariximiz baxımından “Molla Nəsrəddin” kimi ölməz bir izdir.
Düyünlü macəralarım çox olub. O ki qaldı yaradıcılığa, «get
zootexnikliyini elə», – deyib, bir çox redaksiyalardan az qala məni qovurdular.
Özümü şair kimi sübut etməyim isə ağır imtahanlardan keçdi.
Nəhayət, 1968-ci ildə şair, “Gənclik” nəşriyyatında baş redaktor
işləyən İlyas Tapdığın qayğısı ilə ilk kitabım “Səslər” işıq üzü
gördü və xalq şairi Məmməd Rahim “Azərbaycan” jurnalında
təqdir elədi. 3 çap vərəqi həcmində ikinci kitabım “Gənclik” nəşriyyatında plana salındı. Burada işləyən yerlim, Şamaxıda işlərkən evimdə aylarla qalan bu şəxs mənə qənim kəsildi. Nəşriyyatın
direktoru ilə dəfələrlə qırğına çıxıb deyirdi ki, İsgəndər Etibarı
məndən yaxşı tanıyan yoxdur. O, şair deyil, onun kitabını plana
salmaq ədəbiyyata hörmətsizlikdir. Direktor ona: – Nə üçün
başqa rayondan olan gənclər haqqında yox, elə öz yerlin haqqında belə danışırsan? – deyəndə o, cavabında demişdi: – Onları tanımıram. Nəhayət, 3 çap vərəqi kitabımı 0,5 çap vərəqə endirməyə
nail oldu.
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İndi 20-dən çох kitabın müəllifi, “Tək səbir” qəzetinin redaktoru olan İsgəndər Etibarı görəndə o, xəcalət çəkirmi, xəbisliyindən utanırmı?
Kimə yaxşılıq etdim,
yamanlıq gördüm.
Neyləyim, Allah?
Dost üçün buğda səpdim,
Zəmi biçdim,
Sonda samanlıq gördüm,
Neyləyim, Allah?
Belə haqsızlıqlarla çox rastlaşmışam. Baş ağrıtmaq istəmirəm. Demək istəyirəm ki, xəbislərdən qorunun. Belələrinin acığına daha inadla yazın, yaradın. Mütləq qələbə sizin olacaq. Mən
hər an döyüşmüşəm. Heç kimlə yox, özümlə. Qızıl kimi vaxtımı
nəyə görə hansısa nadana sərf etməliyəm? O ki qaldı yaradıcılığıma, bu haqda siz danışın. Satirik şair kimi demişəm:
Sən elə bilmə ki, mən yol azmışam,
Gör nələr yaradıb, nələr yazmışam.
Qələmi külüngə, belə çevirib,
Xəbisə, nadana qəbir qazmışam.
Və ya:
Qorxmuram canavardan –
Yeddi cüt canı vardan,
Quyruqlardan qorxuram.
Gözüm elə qorxub ki,
Harda quyruq görürəm,
Tez ayağa qalxıram.
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Məqsədim özümü öymək deyil. Demək istəyirəm ki, bizdən
sonrakı sənət adamları heç kimə xəbislik etməsinlər. Bu, vətənə,
millətə, bəşərə xəyanətdir. Xəbisliyini boğa bilmirsənsə, özünü
boğ. Bütün maneələrə, xəyanətlərə baxmayaraq əlinizdəki bu kitab 24-cü şeirlər kitabım – uğurumdur. Hələ daha 10 – 15 kitablıq
şeirlərim var.
Sizə cansağlığı, özümə yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Müxtəlif qəzetlərdə çap olunan yüzlərlə məqalələrim, felyetonlarımdan danışmıram.
Əlimdəki “Sən dənizsən, gülüm” üçün şeirlər seçərkən gözlənilmədən bir an içimdə sürətlə tüğyan edən qan təzyiqindən
beynim silkələndi. Sağ qıçım, qolum hərəkətdən qaldı. Beynim
də az qala fəaliyyətdən qalacaqdı. Var olsun Respublika xəstəxanasının həkimləri, tibb bacıları, məni ölümün əlindən aldılar.
Aylarla yataqda qaldım. Yaratmaq həvəsim sönmədi. Əlim
işləməsə də, ürəyim şeir deyirdi. O şeirlər yazılmadı. Barmaqlarım bir ara çətin də olsa qələm tutdu. 2011-ci ilin avqust,
sentyabr, oktyabr aylarında və 2012-ci ilin mayına kimi yazılan
şeirlər xəstəlik dövrümün məhsuludur.
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SƏN DƏNİZSƏN, GÜLÜM
Dəniz qoxusu gəlir səndən, gülüm,
dəniz qoxusu;
Qaçıb gözlərimin yuxusu,
Gəmirir içimi dalğa-dalğa
dəniz qorxusu...
Sən məni qərq edə bilərsən
dəniz dərinliyində...
Çalxanırsan, çalxanırsan,
Ömrün ümid çənbərində,
Üzür arzu balıqları,
Üzür qəzəb kərgədanları
dəniz sərinliyində.
Dirsəklənib sahilin sərt daşına,
Ümid toru atmışam arzu balıqlarına.
Əriyəcək içimdəki dəniz qorxusu.
Bir qızıl balıq tutacam indicə,
Deyəcək yaşadığı dənizin
dadını, duzunu,
Deyəcək nə qədərdi fikrinin
eni, uzunu.
Sənsiz, səndən kənarda,
Söz süfrəsi açacaq
qızıl balıq mənimlə.
Mən ondan nə qızıl taxt,
Nə imarət,
Nə də dəniz umacam.
Mən ondan bəxt umacam, bəxt,
Bir də səni gətirən
vaxt umacam, vaxt;
Səni mənə yetirsin,
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Səni məndə
Bir saralmaz gül kimi,
Məni səndə
Əyilməz palıd kimi bitirsin!
Aramızda bitən kolu, tikanı,
Aramızdan itirsin...
Dəniz qoxusu gəlir səndən, gülüm,
dəniz qoxusu;
Qaçıb gözlərimin yuxusu...
SƏNSİZLİK NƏĞMƏLƏRİ
I
Yayın istisində
qora bişir salxım-salxım,
Qumu, torpağı
ələ götürmək olmur bir sıxım.
Sənsiz üşüyürəm.
İstəyirəm çölə çıxım,
Bələnim yayın istisinə.
Sənsiz yetim qalan evimizin
İşıqları qaralır.
Ucsuz-bucaqsız
cığırları daralır.
Töyşüyürəm,
Üşüyürəm.
Evimizə gedən yol
belə uzaг deyildi,
onu kim uzadıb bu qədər?
Gecə keçib...
Mən hələ yol gedirəm fağır-fağır.
Məhəbbətim düyün düşüb.
Hicran bağrımı eşə-eşə,
Dərin quyu açıb ürəyimdə.
12
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Qorxuram;
Sabahlarımız qərq ola bu quyuda,
ayrılıq ümidlərimi uyuda.
Sənsizlik;
Quş olub göylərə uçur,
Aya qaçır, ulduzlara qaçır.
Başıma min oyun açır...
Tuta bilmirəm,
Töküm qanını,
Alım canını.
Məndə görmə günahı;
Sənsiz qanadsızam axı!
Gəl,
Gəlişin sel olub
yusun sənsizliyi,
səndəki mənsizliyi.
Unudum yollarda qalmağı,
Gəl,
Paslı tüfəng kimi susma,
Bir yağlı tüfəng kimi
dur qəsdimə,
atıl üstümə.
Bütöv ol sözündə,
Gəl, məni qaldır
Qohumların, qonşuların,
dostların gözündə.
Bütöv ol sözündə,
Saxla o zirvədə
zülm edə-edə.
Gəl,
Xilas elə sənsizliyi,
mənsizliyi.
Gəl, gülüm, gəl…
01.11.2011
13
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II
Sənsizlik
Göydən yerə kimi səssizlik.
Elə bil ki, vaxt dayanıb,
Hava susub.
Elə bil ki, külək əsib,
Ağaclarla göy daranıb.
Dünya indicə boy qaldırır,
Hər şey təzədən yaranır,
Lal-dinməz.
Hələ torpaq gül açmayıb,
Arabir insan görünür,
Hələ kimsə dil açmayıb.
Bu sükutun dərinliyində,
Günəşsiz bir yerdə –
Yerin sərinliyində,
Dəniz dibindəki
Daş kimiyəm.
Ayım, ilim
Çiliklənir gün-gün,
saat-saat,
saniyə-saniyə.
Süzülür beynimə sənsizlik,
Geyilir əynimə sənsizlik.
Elə keyimişəm ki, sanki
deyil eynimə sənsizlik.
Gəncliyim göy çəməndə
ayqır kimi kişnəyir.
Vaxt məni qamçılayır,
göyüm qara buludsuz,
göz yaşı damcılayır.
14
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Gəl, gəl, dəniz qurusun,
hava durulsun,
Sükut sınsın,
cingildəsin
yerə düşən mis kimi,
Ərisin ürəyimin nisgili.
Gözlərimə nur gəlsin,
Görə bilim dostu, düşməni.
Gəl, gəl, çox saxlama məni
Mən bu sükut içində,
Ömrü sürüyə bilərəm,
Gülüm, çürüyə bilərəm.
Mən cəhənnəm, ay gülüm,
Qorxuram, qorxub yıxılasan,
Birdən-birə yox olasan.
Beləcə, nəyə gərək
bu dünya, ya da o dünya?
Gəl gülüm, gəl!
Tələs!
08.10.2011

TORPAĞIN ARZUSU
Bu torpağın
qəbir-qəbir ağzı var,
çiçək-çiçək nazı var.
Bu torpağın
nəfəs alan,
nəfəs verən ciyəri var.
Bu torpaq milyonçudur;
Qızılı var, gümüşü var,
15
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Par-par yanan,
parıldayan gülüşü var.
Unutma, salıb qarışığa
Bu torpağın
İnsan-insan,
dəvə-dəvə, fil-fil,
Qarışqa-qarışqa
çörəyi var,
Hər nə olsa gərəyi var.
Allahın yoğurduğu
Səhra-səhra, çəmən-çəmən,
Dağ adlı kündə-kündə
xamırdı torpaq.
Qəhrəmandı, igiddi,
fağırdı torpaq.
Namərd mərdə güləndə,
coşdu, bağırdı torpaq.
Bu torpağın
bir arzusu, diləyi var;
İnsan, insan olsun,
Onda nə dərd, nə nöqsan olsun.
Günü vecsiz səhərləməsin,
İnsan elə yaşasın,
Mən insanı yeyəndə
məni zəhərləməsin.
02.11.2011
NAZİM HİKMƏT
Kitabından ayrılmışam,
üşüyürəm,
Dalğаların
Sahilə atdığı balıq kimi
töyşüyürəm.
16
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Üzməyi bacarmayan,
Yuхulаrdа yox olan
adam kimi,
Fikirlərin dalğasında
batıb-çıxıram.
Kimdi səsimi eşidən
bu qaranlıq gecədə,
Ha qışqıram, çağıram.
Torpağı şumlayan kotan kimi,
Şumlayır ürəyimi Nazimin şeiri.
Dalğalı fikirlə, tufanlı sözlə
Тumlayır ürəyimi, Nazimin şeiri.
Gücüm çatmır özümə,
Dənizə qərq olan daş kimiyəm.
Dünya çöküb gözümə,
Özünü itirən baş kimiyəm.
Kitabını örtmüşəm,
Fikrimi, duyğumu örtə bilmirəm.
Şerinin istisi məni əridib,
Təzədən tökцр.
Кющnə duyğuları, düşüncələri,
Toxunma köynək, dağ kimi sökür,
Məni zirvədən-zirvəyə çəkir.
İndi bildim. Gec bildim,
Şair olmaq
Nazim olmaq deməkdi.
Necə xoşbəxtdi dünya,
Onda,
Ləngərlənən, dalğalanan,
Döyüşən Nazim yaşayır,
Yolu, cığırı Nazim daşıyır.
Onu alqışlayırlar:
Yerlilər hər yerdən, təyyarədən,
Göylülər səyyarədən.
Yerin söz Allahıdır Nazim,
17
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Sevsən, yetər dadına.
O, elə ucadır ki,
Yetməz təyyarələr də.
Elə nurdu, nurundan
Yanır səyyarələr də.
Ona yetmək və ötmək,
Hələ ki, müşkül işdir.
Deyə bilir; – yox! – desin,
Kim ki, məni eşidir.
08.10.2011

AZADLIQ NƏDİR
75 illik ömrümün
55 ilində
azadlıq nə olduğunu
bilməmişəm.
Gözəllər gözlərində həkk edib,
O bunun, bu onun
gözlərində itirib,
Kimi də gözlərində öldürüb.
Kimi də məhəbbətin
qul bazarına gətirib.
Sonralar Xaqani, Nazim, Sabir
Sözü sözə calayıb
zəncirləyiblər məni,
Bilməmişəm, haradan
hara çəkiblər məni.
Vaxt da olub
sözlə dara çəkiblər məni.
18
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– Bəsdi, gözəllər səni ovladılar, –
deyib, məni qandalladılar,
buxovladılar.
Azad yaşadığım gün nədi,
an olmayıb.
Bəzən də heyrətdən donmuşam,
damarımda qan olmayıb,
Qardaşdan, bacıdan,
dostdan xəbərsiz olmuşam.
Elə uymuşam fikirlərə,
Bəxt üzümə güləndə
fərsiz olmuşam,
Gülüblər mənə.
Şeirə qurban demişəm özümü,
Sözdə elə azmışam,
Bilməmişəm toxam, acam.
Вaxt da olub:
– Vaxtım yoxdur ölməyə, – deyib,
azdırmışam ölümü.
Bu gün sözün güzgüsünə baxdım,
tanımadım özümü.
02.11.2011

GÖZ YAŞI
Torpaqdan su içən,
Uzun boylu gəlin kimi
nazlana-nazlanа
Çinara, palıda sarmaşan,
Pəncə-pəncə yarpaqları
Ay nurunda sayrışan tənək,
19
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Hansı dərddən, kədərdən
ağlayıb ki,
Kimin oduna yanıb,
kimi anıb ki,
Göz yaşı salxımlanıb.
Əl uzadıb dərdim,
Demədim:
– A mələk, nədi dərdin?
Torpağın göz yaşını,
Tənəklər salxımlayıb!..
Tənək-tənək gözlərlə
Ağlayan torpaqmı,
Tənəkmi?
30.09.2011
NADANLIQ
75 illik ömrüm
qarşımda varaq-varaqdı,
Qalın kitab kimi.
Ağlım başımda bir yaraqdı;
Bəzən elə olur ki,
Mən mənə yad görünürəm.
Doğrudan nə ağırmış;
Hamının görmədiyini görmək,
Hamının bilmədiyini bilmək.
Nə yaxşıdır naşını
Qandırınca, ölmək.
Yandım Nəsiminin halına.
Öldüm nadanın söz gülləsindən,
Dedilər: – vaxtı imiş,
belə yazılıb alnına.
20

Sən dənizsən, gülüm

Qınama Nəsimini,
Nəsimi dövründəkiləri
İsgəndər,
Qına, qına dövrəndəkiləri.
07.10.2011
İSTƏYİRƏM
Qərb harınlayıb,
Gədaları qarınlayıb.
Gödənləri yatsın deyə,
Hay-küyləri batsın deyə,
Haqq! – deyib çığırıram,
Eli haqqa çağırıram!
Buna gülən naşıdır,
Amerika – hiylələrin
Qızıl taclı başıdır.
Fransa, Almaniya,
İngiltərə quyruqdu,
Qalanlar buyruqdular.
Ay insanlar, əzin başı,
Dibdən kəsin quyruqları,
Quyruqları itirin,
yuxuları bitirin,
Bəşəri ağ günlərə,
Azadlığa yetirin!
Şərqdə ara vurana,
Hiylə-kələk qurana,
Çəkilib yan durana
Tüpürmək istəyirəm,
Namərdləri, nankoru,
Ürək dolu dərdləri
Türk oğlu Nazim kimi
Süpürmək istəyirəm!..
21
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ELƏ MƏN DƏ DÜNYAYAM
Bir gözüm Günəşdi,
bir gözüm Aydı,
Ürəyim oxumdu,
fırlanıram başına.
Hüceyrələr ulduzlarımdı,
Səpələnib içimdə,
Hərəsi bir biçimdə.
Damarlarım çaylardı,
Gah düz axar, gah burular.
Çaylarımdı suvaran,
Çəmən məni, bağ məni.
Yar görəndə çaylarım
Aşıb-daşır, çağlayır.
Yaxşı, yaman insanla
Eldə könül bağlayır.
21.09.2011

YOL
Aparan yol,
Gətirən yol,
Sevinc çəmənli,
Kədər bağçalı,
Sirr dolu, arzu dolu
boxçalı yol.
Boyu ölçüyə gəlməz,
Yaşı hesaba gəlməz.
Qollu-budaqlıdır
Danışdırsan,
22
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Danışır...
dilli-dodaqlıdır.
Budaqlanır yol-yol,
cığır-cığır,
Dərəyə enir, dağa çıxır.
Budaгları yarpaqlanır
şəhər-şəhər, kənd-kənd.
Yaрpaqları çəmən-çəmən,
Tala-tala,
Dəniz-dəniz.
Oxqay! – deyir
dənizində çimənlər.
Görüşdürür, ayırır,
Yollar ömür yolunu.
Bu yollarda yolu
yarımçıq qalan var,
Yoluna
qızıl quşlar qonan var,
Yollarda yolunu itirən var,
Ömrünü bitirən var,
Yollarda aparan var,
gətirən var.
Yollar üfüqdən üfüqə uzanandı,
Yollar da ömür kimi
gah itirən, gah qazanandı.
Yollar da ekvatordu,
Dolanır Yer şarının belinə.
Kütlə sürü-sürü, naxır-naxır,
Ariflər tək-təkdi yollarda.
Hər gün məni alır belinə
Yollar ağır yük kimi.
Hər gün insanlar bitir belində
bir yeriyən tük kimi.
23
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Cığır cığıra qarışıb,
ləpirləpirə,
Ləpir var ki, bənzəyir
körpə qəbirə.
Cığır var, cığırı örtüb,
Cığır var, həyadan pörtüb.
Vay cığırı itənin halına…
28.09.2011

VAXTDAN GÜCLÜ NƏ VAR Kİ
Saatın taqqıltısı –
Vaxtın ayaq səsidi.
Vaxt dəli bir heyvərə,
vaxt sərsəridi.
Vaxt məni əzir,
sarsıdır,
Vaxt məni bəsləyirdi.
Vaxt xəbisi, acgözü
Pişik siçan oynadan kimi
oynadırdı.
Həmişə acgözləri
Qazan kimi qaynadırdı.
Nadanları qudurdub,
Dahilərlə
bir masada oturdub.
Yarıac, yarıtox
Qış günü, əynində
Yayda geyilən köynək,
Başında bəşərin dərdi.
24
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Ürəyində
yaralı sevincdən qalan göynək
gəzir dahilər.
Vaxtdan güclü nə var ki;
Şəhərləri çəkir,
Qatarları zəncirləyib
dəli kimi bağırda-bağırda
Aparır,
Dağların başını dibindən qoparır.
Vaxt axır kükrəyən yel kimi,
Evlər dağıdan,
Min illik çinarı yıxan sel kimi.
Vaxt alıb aparır,
Heç kimin xəbəri yox ki,
sevincli anlarda belə,
Ömür aparır,
Dünəni bу gündən,
Gəncliyi candan,
Coşqunluğu qandan,
Atanı oğuldan,
oğulu anadan aparır,
Məni məndən qoparır...
Vaxtdan oğurladığım
bu şeiri verdim sənə,
Keçən vaxtı hayladım,
Dönüb geri baxmadı.
Bəlkə, utandı;
Arifi nadanla aparmağından,
Məndən ömür qoparmağından.
Qışqırdım: – hey…y…
– Hara gedirsən?
25
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Səs gəldi hər tərяfdən
– Gedir gedər-gəlməzə!
Bu dünya qovhaqovdu,
Hərə bir cürə ovdu
Vaxtın cəsus əlində.
28.09.2011

AXŞAMÇAĞI
Kainat günəş adlı
gözünü bağladı,
Hava bozardı.
Kövrələn buludların
gözü nəmləndi.
Küləklər odlu köynəyini soyundu,
Sərinlik geyindi.
Elə bil təbiət keyidi.
Sükut çökdü araya –
axşam sükutu.
Get-gedə ağırlaşırdı hava,
Anasız quzu kimi
fağırlaşırdı hava.
Elə bu an,
Açıldı dünyanın Ay gözü;
Göydən Yerə yağdı
Ayın həlim, səbirli,
təmkinli sözü.
Süfrələdik çəməni,
Səslədik Ay nurunda,
Ay səsində çiməni.
Yatmışlar xəbərsiz idilər
26
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Aylı süfrəmizdən,
Gecədən gündüzə olan
səfərimizdən.
29.09.2011

HANI O GÜNLƏR
Ay acığım gələnlər,
Hər işimə gülənlər,
Gəlin, görüm sizləri
Tamarzıyam acınıza.
Hardasan, ay yaxşı adam,
Ömrün naxışı adam.
Gəl, naxışla günümü,
Gəl, bağışla,
bir təbəssüm işıг ver,
Günəşlənsin,
Genişlənsin otağım.
Gülüş, sevinc püskürsün
çoxdan susan dodağım.
Gəl, ey kəndli, şəhərli,
Gəl, ey dili zəhərli,
Gəl, səninlə açım səhəri.
Hərəniz bir rəngisiz,
bəzəyisiz həyatın.
Ey tikanlar, qanqallar,
bitin, boy atın,
Güllər yorar gözümü,
İtirərəm özümü.
27

İsgəndər Etibar

Ay Alabaş,
Səni görməyim də,
Üstümə hürməyin də
səadət imiş,
bilməmişəm.
Dünya düşər gözümdən,
Həyat kar olar, kor olar.
Dolanın dövrəmdə,
Dolanın ilanlar,
Sizsiz qədri bilinməz
göyərçinlərin, qartalların.
Demirəm: ey zəhlə tökən
milçəklər, cır arılar,
ölün, qurtarın.
Mızıldayın, vızıldayın,
Sükut məni boğmasın.
05.09.2011

ANAM VARDI
Anam vardı:
İndi qutu qəbirdi,
Daş səbirdi.
Dünya boyda sevincini,
Kədərini gizlədib.
Ha dururam qəsdimə,
Ha yаğıram üstünə,
Qımıldanmır.
Əti tökülüb,
Sümükləri bir ocaq
odun kimidi.
28
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Anamla gübrələnmiş torpaq
Onun külüdü.
Anam vardı:
Səhərlərə çağlardı,
Nadir! – deyib ağlardı,
Mənə könül bağlardı.
Səadətdi, öləndə
Bir ürəkdən ağlayan
Anan ola,
Göz yaşının selində
Eldən qəbrə gedəsən.
30.09.2011

GECƏ GƏLİR
Bayaq saat beş idi,
İndi saat altıdır –
yaxınlaşırıq axşama,
Külək qulağıma yağdırır
Həzin bir oxşama.
Sızdırır sümüklərimə,
Sevgisini itirən,
Az qala ömrünü bitirən,
Qaragözlü bir qızın sızıltısını.
Haray çəkib oxumaq istəyən,
oxuya bilməyən
Bir Məcnun mızıltısını.
Az qalıb axşamın qəribliyinə.
Baxma bu dünyanın qədimliyinə,
Çox işləri körpədi,
29
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Bu günü sabaha körpüdü.
Hava axır sel kimi;
Kimimizi qoparır, aparır,
Kimimizi yalayıb keçir.
Kiminə də hələlik! – deyir.
Gəlir axşam qəribliyi;
Hava
Toy paltarını soyunub,
Matəm libası geyinir,
Gələn gecə
Qarı kimi deyinir…
Bu gecə
Yenicə doğmalaşırdıq.
Mənim bu günümdə,
Əlimdən qaçdı bir günüm də.
30.09.2011

MİLYON GECƏLƏRDƏN BİRİ
Axşam olur
hava qaralır,
Adamlar işdən ayrılır,
Süfrə mahnısı çalır,
Süfrələrdə qaşıqlar,
Uşaqlar nağıllanır,
Ballanır, noğullanır,
Batır yuxu dənizində.
Ana düşünür,
Ata üşünür,
30
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borcları yada düşür.
Pəncərədən baxıram:
Asfalt yollar boyunca,
Axan ulduzlar kimi
Axır rəng-rəng maşınlar.
Ulduzlar geri dönməz,
Bu maşınlar dönəcək.
Daha səhərdir deyə,
işıqları sönəcək.
Həyat da bir təkərdi, –
fırlanır öz oxunda.
Bu təkərdə fırlanır
uzaqlar da, yaxın da.
07.09.2011

TƏBİƏTİN BİR ANI
Külək əsir,
Gül üşüyür,
Çiçək çiçəkdən küsür,
Könlüm çəmənlə
salamı kəsir.
Qara buludlar
qaraldır göy üzünü,
Torpaq tutub kökündən,
Ağac göyü süpürür.
Bulud çıxıb özündən,
Yağışlayır özünü.
Boz buludlar lal keçir,
Hələ demir sözünü.
06.09.2011
31
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MƏN
Mən də qoca şir balasıyam:
Məni böyüməyə qoymurlar,
Nadanı, nadanlığı
döyməyə qoymurlar.
Mən böyüyəcəm,
Böyüyüncə döyüləcəm,
söyüləcəm,
Şir olacam bir gün,
Şirlik edəcəm;
Düz yolumu
Düz gedəcəm,
Köhnə nadanlar itəcək,
Təzə nadanlar bitəcək.
Mən, şir qalacam!
29.09.2011

O DÜNYA
Üzüldüm Günəşdən,
üzüldüm Aydan,
Ulduzlar əlimi buraxdı birdən.
Torpaq məndən ötrü
darıxdı birdən.
Cəhənnəm, yoxsa ki,
Cənnət açdı qapısın,
Yer qəbir cibini açdı ki,
qapsın.
Allahım hər işi atdı, unutdu,
O mənim əlimi qaçaraq tutdu.
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Qayıtdım dostların yanına bir də,
Qarışdım ellərin qanına bir də,
Məni alqışladı Günəş də, Ay da.
Yarımçıq işlərim tamamlanacaq,
Yeni əməllərə yollar açacam.
Sonra bu dünyadan
qalib uçacam,
O dünyayа, qapını özüm açacam.
29.09.2011

YUXUM
Yatmaq istəyirəm,
Ruhum dənizlənir.
Mən bu dənizdə gəmi,
Beynim kapitan!
Əmr gəlir:
hüceyrələrim
Ləpə-ləpə dincəlir,
Bütün bədənim incəlir.
Ürəyim mоtor kimi döyünür,
Bütün cismim öyünür,
əl çalır ürəyimə.
Damarlarım çağlayır –
Baharda Araz kimi.
Canımdakı ağrılar
Buxarlanır ocaq üstə su kimi,
Yuxum dərinləşir –
Dənizlər, okeanlar kimi.
Beton, daş kimiyəm
bu dənizdə, okeanda….
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Bir də oyanıram
Səhər nəğməsini oxuyanda.
Gələn səhərin işığı,
Bu günü toxuyanda.
30.09.2011

SƏNDƏ, MƏNDƏ
İlk eşqimiz bir ocaгdı,
Yanır, küsüb səndə, məndə.
Söndürməyib aylar, illər,
Yolu kəsib səndə, məndə.
Xəyallarda xəlvət-xəlvət,
Öpüşürük, sözsüz, əlbət.
İllər keçir, bu məhəbbət
Vermir nəsil səndə, məndə.
Barışmışıq qismət ilə,
Yaşamışıq ismət ilə.
Qocalmışıq həsrət ilə,
Diş dil kəsir səndə, məndə.
Keçdiyimiz yol otlanıb,
Ömür minib, vaxt atlanıb,
Diş tökülüb, bel qatlanıb,
Vaxt tələsir səndə, məndə.
Sən anasan, mən atayam,
Sən bu taysan, mən o tayam,
Tənha, yalqız bir adayam,
Külək əsir səndə, məndə.
05.10.2011
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GÖZƏLLİK
Naqəfil bir gözəl gördü,
Həyat arxasınca süründü.
İtdi ağlı, huşu,
Bilmədi yazı, qışı.
Saldı cibindən, itirdi
Bir-bir neçə dahini.
Biz də pərişan-pərişan
Dedik: – ömrü bitirdi!
Ayılanda gec idi;
Axtardı itiyini.
O da itirib başını,
Azmışdı düz yolunu.
Həyat da mənim kimi
Gözəlliyə aldanır!
Ah, gözəllik, gözəllik!
07.10.2011

AYRILIQ
Ayrılığı atdım oda,
Mənim kimi yandı o da.
Nə doğmaya, nə də yada
Mən qıymaram ayrılığı.
Onun bəmi, hər zili də,
Bir anı da neçə ildi.
Nədən belə acı dildi?
Dost saymaram ayrılığı.
07.10.2011
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ANA ÖPÜŞÜ
Uşaq durduğu yerdən,
Yıxıldı yerə birdən.
Əzildi üzü, başı,
Sıyrıldı qara qaşı.
Gəldi təcili yardım,
Dərman qoydu, bağladı,
Ağrılar azalmadı,
Uşaq elə ağladı.
Ana basıb bağrına,
Tumarladı balanı,
Öpdü qanlı yaranı.
Öpdü, öpdü doyunca,
Dodağı yorulunca.
Yara nə tez sağaldı?
Uşaq güldü, çağladı.
Bilmir həkim, loğman da
Ən gözəl dərman imiş
Anaların öpüşü.
30.08.2011
***
Elə söz eşidirəm,
Əlim qalır üzümdə,
Mat qalıram özüm də.
Dilim də topuq vurur,
Tüklərim biz-biz olur,
Nə deyim beləsinə?
Söyümmü dədəsinə?
Düşünürəm baxdım,
Özünə, dədəsinə;
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Az günahı varsa da
Böyütməkdə gədəni,
Yenə də nadandılar,
Söydürənlər dədəni.
09.10.2011
***
Hələ saat altıdır…
Hava necə də qaralıb.
Sanki dünya daralıb.
Gecə yaman tələsir.
İşıq bahadır, baha,
Tapılmaz bir daha.
Versələr də, dünyanı,
Qayıtmaz bircə an da.
Gözlə, bu gecə bitsin,
Qaranlıq Yerdən itsin,
Təmənnasız, minnətsiz
Səhər işıq gətirsin.
08.10.2011
***
Poeziya qananlar üçündür,
Eşq oduna yananlar üçündür.
***
Adilik ilhamın yoxluğundandır,
Dahilik ilhamın çoxluğundandır.
30.08.2011
***
Şair;
Uşaq kimi ağlayır,
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Pələng kimi bağırır.
Haqq boğulur! Köməyə
Yeri, Göyü çağırır.
17.09.2011
***
Ədalətin yolu bağlı,
Həqiqətin qolu bağlı,
Yarımçıqlar dolmayır,
Hələ qalıb yolu, bağlı.
17.09.2011
***
7 İYUL 2011-Cİ İL
Birdən,
Göyün fərqi olmadı yerdən;
Damarım qan fışqırdı,
Dilim ağzımda qışqırdı.
Qırıldı ömrümün
sinir telləri,
Daha çalınmaz,
nəğmələri, harayı
eldən-elə salınmaz.
İllərdən,
Dillərdən yorulmuşam,
Dərddən, qəmdən, sevincdən,
Sözdən yoğrulmuşam,
Bir şaqqa cəmdək kimi
Yerimdən qopardılar,
apardılar...
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Xəlbirləyib – ələyib,
Gördülər ki, hələ, hələ,
Bir də, bir də çalınaram.
Var olsun həkimlər –
Ömrə hakimlər!
Həkim Kamilə gəldi,
Kəmənd edib elmini,
Cilovladı ölümü,
Həyatladı əlimi,
Çaldı sinirlərimi,
Bərk yapışım deyə həyatdan,
Dinlədi ahəngini.
Dedi: – hay salmaq olar,
Bu sinirdə çalmaq olar.
“Koroğlu”nu, “Cəngi”ni.
At belinə çıxmaq olar,
Bir də basıb üzəngini.
Gəldi Sevda, Aynur xanım,
Sığal çəkib yoxladılar
necə işləyir qanım.
Həyəcana köklənib,
kövrəlib,
Gözləri yekəlib,
dodaqları titrəyir,
Vaxtsız yatıb, vaxtsız durur,
Ürəkləri coşqun vurur;
Cahangirim, Etibarım, Elnurum.
Həkimlərə yalvarır.
– Kəsin, kəsin!
Kəsin ölümün yolunu!...
15.10.2011

39

İsgəndər Etibar

ÖLÜMLƏ DÖYÜŞ
Hava isti olsa da
Üşüyürəm,
Töyşüyürəm.
Balıqçı torundakı
balıq kimi çırpınıram.
Ölümün polad kimi sərt
Divarlarına çırpılıram.
Ölüm açıb ağzını
dəli əjdaha kimi,
durub qəsdimə,
gəlir üstümə.
Həkimlər əl qoyub
baxır istimə,
hərarətim qırxı keçib.
Duyğularım, hislərim
Məndən köçüb.
Heç bilmirəm mən adlı
İnsan göydə, yerdədir?
Dirəndim saman çöpünə,
Arada tül pərdədi.
Yarım yoxdu,
Yarıcanla döyüşdüm...
Ölüm aldadır məni:
Gözəl mənzərələrlə,
Nazlı gözəllərlə,
Quş ağzındakı südlə,
Uyuram, aldanıram,
birdən ayılıram,
Yenə bayılıram.
Yaxından səslər gəlir,
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həyəcanlı, boğunuq.
Dağ çayları kimi sızıltılı,
qərib mahnısı kimi mızıltılı.
Yerdəyəmmi, göydəyəmmi?
Bilmirəm.
Hərdən sayыqlayıram,
hərdən dinmirəm.
Ölümlə döyüş uzun çəkir...
Çırpınıb çıxıram
əjdahanın ağzından,
Bu döyüş çəkir
bir gecə azından.
Qalib sərkərdə kimi
Salamlayıram səhəri,
Sevinir dövrəmdəkilər,
Pəncərədən seyr edirəm şəhəri,
Şirindi yaşamaq,
İki qıçla, bir qıçla
Tək əllə də.

ŞAMAXI GÖZƏLİ
Gözəlliyin tacısan,
Ay Şamaxı gözəli.
Qızqalama bacısan,
Ay Şamaxı gözəli.
Xaqani qismətisən,
Nəsimi həsrətisən,
Şirvanın ismətisən,
Ay Şamaxı gözəli.
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Hər gözün bir çiçəkdi,
Yanağın çiyələkdi.
Ay, Günəş sənə çəkdi,
Ay Şamaxı gözəli.
Gözünə gözüm düşdü,
Gəl, – dedim, sözüm düşdü.
Ömrümə izin düşdü,
Ay Şamaxı gözəli.
Dədəgünəş qızısan,
Bu dağların yazısan,
Alnımdakı yazısan,
Ay Şamaxı gözəli.
Çox illər adlamısan,
Çox şair odlamısan.
Vəfasız olmamısan,
Ay Şamaxı gözəli.
Gözlərin qızılgüldü,
Sən baxdın, qızıl güldü.
Sənli gün – qızıl gündü,
Ay Şamaxı gözəli.
Çağlamaz çağlar günüm,
İsgəndər ağlar, gülüm.
Gəl, sevinim, gəl, gülüm,
Ay Şamaxı gözəli.
19.10.2011
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OYANAN XATİRƏLƏR
Şamaxı!..
Gəlib gördüm uşaqlar,
Uşaqlığı bitirib.
Gənclər,
gəncliyini itirib.
Təzə cavandı hər yan.
Mən onlara yad,
onlar mənə yad.
Ürək olmur şad,
İçimdə baş qaldırır
Bir dəli fəryad.
Dostlar, tanışlar,
Həftədə bir, ildə bir,
Yaralı alma kimi
Saraldılar, düşdülər
Bir ömrün budağından,
Ağladılar doğmalar
Ölümün bu dağından.
İndi, payızlamış meyvədi,
Tək - bir heyvalar kimi
Sayrışırlar yaşıdlar.
Çiçəklənir, boy atır,
Pöhrələnən yaşıllar.
Şamaxı, 17.10.2011
BEYNİM
Təhlükəni bildirən,
Məni ağladan, güldürən,
Beynim!
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Onsuz açılmaz eynim.
Həmişə sığallanmaq istəyən,
cilalanmaq istəyən,
Döyüşə girmək üçün
silahlanmaq istəyən,
Məni yaşadan,
Məni mənə daşıdan,
Allahdı beynim!
11.10.2011

ŞEİRİM
Özümü ilhamlamasam,
Sözü,
ilhamla mayalamasam,
gəlin kimi həyalamasam,
Elə vermərəm.
Şeirim –
beynimdən süzülən balımdı,
hər sözüm,
Ömrümün yanağında xalımdı.
Seviləcək, mütləq seviləcək,
Sevənlərin,
dərdi-qəmi silinəcək,
Mütləq silinəcək.
Fikri oyatmasa başda,
Sevgi yaratmasa daşda,
Üz çevir o sözdən.
Əsrin zəlzələsi,
vəlvələsi qopanda
İsidər insanı şeirim.
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Nadanın çoxluğundan,
Ədalət yoxluğundan,
şeirim kölgədədi.
İnanıram ellərə...
25.10.2011

BU GECƏ
Bu gecə
Səni unutmaq üçün
Bir neçə dərman atdım,
Başımı nərdlə qatdım,
Beynim sənsizləmədi.
Beynimin sənli aynasını
sındırmaq istədim,
sınmadı.
Beynim usanmadı.
Beynim kainat qədər genişlənir,
Aylanır, Günəşlənir.
Səni gəzdirir
bəzəkli maşınlarda.
Çiçək dolu çəməndə,
Sakit, ləpəli dənizlərdə qərq edir.
Gizlədir, tapıram.
Dəli, coşqun ləpələrin
əlindən alıram.
Səni yenə də,
Yenə də qoynuma salıram.
Bilirəm, sən yatmısan,
Dərin yuxuya batmısan.
Bəs necə oyaqsan məndə?
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Beynimdə nə gəzirsən?
Niyə yuxumu
ayaqlayıb əzirsən?
Mən sənə dünyanın
ən şirin neməti
məhəbbət vermişəm.
Niyə yaxşılığa yamanlıq edirsən?
Çiçəklənən ümidlərimi
güman edirsən?
Niyə?
29.10.2011

HƏYAT DAVAM EDİR
Mən yoxam, sən yoxsan, o yoxdu,
Dünya öz işindədir.
Gülən gülür, ağlayan ağlayır,
Yatan yatır, çağlayan çağlayır.
Maşınlar yolları yığır,
Maşınlar yolları açır təkərlərində.
Ağaclar yarpaqlayır,
Daşlar daşlığını edir,
Yaxşı, yaman
Başlar başlığını edir.
Hökm deyil ki,
hər başda dahilik bitsin.
Hər başda tük bitirsə, həyat davam edir.
Həyat davam edir; ölümlə-itimlə.
Həyat davam edir;
səhrada qanqalda,
lalədə bitimlə.
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Hərəkət var, dönüş var.
Həyat davam edir;
milçəklərin uçuşunda.
Qarışqa qaçışında,
Bal arısı bal daşıyır,
tısbağalar qınında yaşayır.
Gözlə görünməyən,
dağ boyda adamı əyən
mikroblar, canda gəzir,
Zərrə-zərrə hüceyrələri
parçalayır, əzir.
Həyat davam edir;
Qəbirdəki ölünün parçalanmasında,
Yolların haçalanmasında,
Fikirlərin döyüşündə,
Mal-qaranın örüşündə,
Anaların duasında,
nadanların söyüşündə.
Dırnaqların ucunda,
həyatın toxunda, acında.
Həyat davam edir;
Oyunları ilə,
keçiləri, qoyunları ilə.
Həyat davam edir, davam edəcək,
Sənli, mənli, onlu,
onsuz dünyada.
30.10.2011

MƏN YERİYƏN BİR HEYKƏLƏM
Mən yeriyən bir heykələm;
Qulağıma səs çiləmə,
Səpələmə söz sinəmə,
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Söz cücərməz.
Əllərimə toxunma ki,
Üşüyərsən.
Güc eləmə qaldırasan,
Töyşüyərsən.
Mən yeriyən bir heykələm;
Fikrim məndə qovrulur hey...y...
Arzu məndən qovulur hey...y...
Yel gizlənpaç oynayır hey...y...
Gecə-gündüz ciblərimdə
Danışmıram, lalam, karam,
Düşünürəm hamıdan çox.
Gəncliyimə söykənib mən,
Dağ atıla bilmirəm, yox.
Eşq-məhəbbət yarışına,
Mən qatıla bilmirəm, yox.
Mən yeriyən bir heykələm;
Sözün dəyirmanıyam,
Çay ilhamım boşalınca,
Həndir-hamar, çala-çuxur.
Xam sözləri üyüdürəm,
Söz dənliyim boşalınca.
Mən yeriyən bir heykələm;
Baltalasan, çəkicləsən,
Eynimə də almaram mən.
Bircə kəlmə yalan desən,
Çilik-çilik olaram mən.
17.11.2011
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BAŞIM DÖYÜNÜR
Başım döyünür;
Elə bil ürəyim başıma köçüb,
Başımda döyünür yerin nəbzi.
Bilmirəm nədir qəzəbi,
Döyünür gubba-gub.
Deyirəm: – bəlkə də, Əzraildi bu,
Döyür ömrün qapısını...
Başım döyünür;
Mən ölçüdə-biçimdə
Qəm püskürür içimdə.
Elə bil ümidlərin
Zəlzələsi başlanır.
Qıçı, qolları bağlı,
Həqiqətmi daşlanır?
Başım döyünür;
Liviyada, Suriyada
ömürdən qırılanlar,
Raket-raket ocaqların
odunda qovrulanlar
Tüstülənir başımda.
Başım döyünür;
Bu necə xəstəlik, necə azardı,
Ürəyim, əllərim, başım bezardı.
Başımın başına oyun açıram,
Yeməyə yox, dərmanlara acıram.
Başım döyünür;
Qarabağı, Kəlbəcəri
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satanlar, –
muradına çatanlar
başımda addımlayır.
Məndən sənə, səndən ona,
ondan ona adlayır.
Yuxum ərşə çəkilir...
Beynimin hüceyrələri,
Qanı quruyan əzələlərim sökülür.
Məndən qəbiristanlığa
bir kəsə yol çəkilir.
Başım döyünür;
Gecə, coşqun dəniz kimi
haray salır,
Sübhə yaxın,
Zərif-zərif ləpələnir.
Sanki susuz torpağa
Sərin su səpələnir.
Başım döyünür;
Elə bil ki, köpək qarı
Gecə-gündüz deyinir.
Həkim bilmir illətini,
Qova bilmir başımın
əzabını, zillətini.
Axı həkim nə bilsin,
Mən nə qədər sevirəm;
Yarı satqın, yarı qorxaq,
Gözlü kor, qulaгlı kar,
Dahisi çox millətimi.
Başım döyünür;
Televizora baxmaq olmaz!
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Mahnı oxumaq olmaz!
Fikri yozmaq olmaz!
Şeir də yazmaq olmaz!
Niyə yaşayırsan, İsgəndər?
Gözləyir qatar,
Sənə borc verilən ömrü qaytar!
20.11.2011

FƏHLƏ
Fəhlə işləyir;
Tanışdı hər işlə,
İşləyir vərdişlə...
Əllərinin içi düyün-düyün.
Bu düyünləri salıb cibindən
aylar, illər.
Oturmuşam, baxıram
Gözüm şənlənir,
Bu fəhlənin əlinə,
üst-başına sellənir.
Özüm burda,
Fikrim uzaqlarda
Düşünürəm: – Barak Obama,
Sarkazi kimə kəfən toxuyur?
Ərəb analar
Həyat, yoxsa ölüm nəğməsi oxuyur?
Bəşər Əsəd
hələ də dönmür inadından,
hardasa təyyarə buludlanıb,
ölüm yağır qanadından.
Fəhləni düşünürəm, –
51

İsgəndər Etibar

Haqqını düz verəcəkmi sahibkar?
Yoxsa,
Pul ver, – deyəndə olacaq kar!
Görəsən, bu fəhlənin evi varmı?
Nazlı-duzlu vətən qızı ona yarmı?
Mən səliqəli geyimdə,
Zərif, ağ əllərimlə,
Palçıqlı əllərinə əl uzadıb
Baldan şirin dilimlə
Salam, qardaşım, – desəm,
O, məni qınayarmı?
Ya da palçıqlı əllərini uzadıb
Məni sınayarmı?
20.11.2011
***
Qanla dolu sətirlərim –
Çiçək-çiçək ətirlərim,
Yağış-yağış sözlərimə
çətirlərim,
Axıb gedir çaylar kimi
eldən-elə,
sellənə-sellənə.
10.11.2011
***
Damarımda Xaqani,
Nəsimi, Sabir qanı var.
Bu qan saxlayır məni,
Bu qan çalxayır məni;
Haqq! Haqq! – deyib çığırım,
Səni, onu, onları
Qələbəyə çağırım!
Noyabr, 2011
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***
Qəm evi, qəm qalasıyam,
Kim qəmindən bezardı,
Göndərsin mənə.
Heç kimə – yox! – demərəm,
Alıb körpə uşaqtək
əzizlərəm canımda,
Ağlamaq istəyəndə,
gəzdirərəm qanımda.
21.11.2011

NƏYƏ GƏRƏK
Kağız yoxsa, qələm nəyə gərək?
Qələm yoxsa, kağız nəyə gərək?
Ürək boşsa, ağıl kəmsə,
İlham nəyə gərək?
Yol uçrumsa, sel gəlirsə,
İnam nəyə gərək?
Nadan ölüdür, ölüyə
Ölüm nəyə gərək?
Birlikdə dirilik yoxsa,
Aləm nəyə gərək?
Sözüm yoxsa, közüm yoxsa,
Ailəm nəyə gərək?
Qələm tutmur,
Haqqı deməyə qorxursa
Alabəzək yuxusa,
Əlim nəyə gərək?
21.11.2011
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TƏZADLAR
Kömür, məni qaralama,
Elə ağam, qaraлmaram!
Çəkmə məni sağa, sola,
Poladdanam, qırılmaram!
Kotan, məni şumlama gəl,
Mən mərmərəm, şumlanmaram!
Məni şərlə tumlama sən,
Müqəddəsəm, tumlanmaram!
Çirkab, məni çirkablama,
Safam, çirkab götürmərəm!
Mən sevincəm, ürəklərə
Ələm, kədər gətirmirəm!
Nаmərd, məni hədələmə,
Qorxu nədir mən bilmərəm!
Kim, kim olsa sənin kimi,
Yaltaqlanıb ... silmərəm!
Yollarımı selləmə ki,
Qəm selində bərkimişəm!
Namərdlərin tənəsinə,
Hasar kimi çəkilmişəm!
Paxır, məni paxırlama,
Qızıl, gümüş paxırlanmır!
A mal, məni naxırlama,
Pələng, aslan naxırlanmır!
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Sənə ağıl vermərəm mən,
Ruhu nadan ağıllanmır!
Yurda yüngül gələn kəslər,
Ölür, amma ağırlanmır!
Sən çıxartma məni yaddan,
Mən keçirəm seldən, oddan!
22.11.2011

GƏLİŞİN
Dərdimi ürəyimdən
göz yaşımla yuyuram.
Səni unutmaq üçün
nağıllara uyuram.
Gəlişini eşidib,
Əllərimdə çırpınırdı həsrətin
Uşaqlıqda tutduğum quşlar kimi.
Əllərimin qapısını döyürdü,
– Aç, aç, qapını,
Xilas olum, – deyirdi.
O, mənə verdiyi qədər
Əzab vermək istəyirdim ona.
Bu istəyi yetirə bilmədim sona.
Şairəm,
Zülm edə bilmirəm,
Məni əzən düşmənə də.
Buraxdım həsrətini
Əllərimin zindanından,
Qisas ala bilmədim.
Gəlişin,
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Buludam, yağdırdı məni,
Yazın gəlişinə sevinən torpaq kimi
Ürəyim quzuladı.
Muştuluğa gəldi bənövşə,
nərgiz arzular.
Arzularım sevincdən,
Çəməndə oynaqlayan oğlaq kimi
atılır-düşür.
Barmaq-barmaq buynuzları
yamacları, qayaları eşir.
Gəl, gəl, baharım,
Bahar görən torpaq kimi
Göyü buludlasın sevinc buxarım.
Çaylar kimi aşım-daşım,
Kür, Araz Xəzərlə
Mən səninlə qucaqlaşım.
Gəldin,
Bu günü bayram etdi yaz buludları.
Şimşəkləyib üfüqlərə yazdılar:
– Qoşa qarıyın,
Sən də, sən də təbiətsən.
Yağın, küləkləyin,
Daşı, torpağı ürəkləyin, qorlayın.
Biriniz damla-damla yağın,
Biriniz torpaq kimi barlayın.
17.11.2011

QIŞ NAĞILI
Qar yağır hey...y... qar yağır,
Maşınlar ehtiyatla,
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Sürücü qorxa-qorxa
keçir yolları.
Təkərlər qaralayır,
Tez-tələsik
qar ağardır yolları.
Bakı girib ağ dona,
Hər gözəldən gözəldi,
Nəyi bənzədim ona?
Evlər fəvvarə kimi
püskürür qar içindən.
Pəncərələr açılır,
Boylanır yar içindən.
Bakının qanadında –
Xırdalan şəhərində;
Evimiz bayır kimi,
Bayır evimiz kimi.
Evdə qılınc oynadır
qışın qəzəbi, kini.
Soyuducu nə lazım,
Nə var masa üstdədir.
Yağ, pendir, ət elə bil
Ağzı açıq püstədir.
Uşaqlar, belə gündə,
Mənə fikir verməyin.
Özünüzü qoruyun,
Uşaqlar, özünüzü,
Səhər yusun üzünüzü.
Mən günəşi sönməkdə,
Ayı batmaqda olan,
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Qar işıqlı bir günəm.
Siz, Günəşi doğulan,
Ayı parlaq sabahlar,
Mən axan ulduz kimi.
Siz neçə sabahları
Gülüb salamlarsınız.
Sizin bir könlünüzdən
Düşən sevinc, hər fərəh,
Sabahların üzündə
dərin yaralar açar.
Neçə bəhrəli fürsət
can əlinizdən qaçar.
Mənə fikir verməyin;
Mən həyatı, ömrü,
Xəlbirlənən, ələnən,
Adı, özü bəllənən
Nağıl dolu qocayam.
Mənə fikir verməyin;
Özünüzü qoruyun,
Uşaqlar, özünüzü,
Səhər yusun üzünüzü.
Sizin gözlərinizdə,
Sizin sözlərinizdə,
Barmaqların ucunda
sabahın nuru yanır:
Üzünüz işıqlanır,
Ağaclar budaqlanır,
yarpağı dodaqlanır,
Analar uşaqlanır.
Özünüzə fikir verin,
Uşaqlar, özünüzə,
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Səhər gülsün üzünüzə.
Sözləri incitməyin,
hər sözə fikir verin.
Özünüzə fikir verin:
Ay uşaqlar, uşaqlar –
Sabahlara işıqlar.
23.11.2011

ADSIZ ŞEİR
(Əli Kərimə nəzirə)
Dedim: – necəsən?
Dedi: – babatam.
Hərdən kefim elə qalxır,
Sanki kişnəyən atam.
Qan təzyiqim qalxanda
bir az halım dəyişir.
Başımın döyüntüsü,
başımı deşir.
Bir az limon yeyirəm,
Evdə, – ay arvad,
Nəyin var yeməyə? – deyirəm.
Axşamlar səhəri,
Səhərlər axşamı gözləyirəm.
Xəbər gəldi:
– Ay baba, nəvən ölüb.
Dedi qəzəblə:
– Niyə mənə deyirsiz,
Mən ölü dirildənəm?
Dedim: – Qonşularla necəsən?
Dedi: – Vecimə deyil,
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adam öldü, it öldü.
Nəyimə gərəkdi?
Allah deyiləm ki, qayğı çəkəm,
Çalışıram bir ömür qayığı çəkəm.
Dedim:
– Demirəm qəmimiz batıb,
Uzaq, buzlu okeanda
yeddi gəmimiz batıb.
O əsnədi, əsnədi,
Çığırdı: – arvad, tez ol,
Camış qatığı gətir,
Yuxumun vaxtı keçir.
Yaşım keçib həştadı.
Hələ şirindi mənə
gələn günlərin dadı.
Dedim:
– Bəxtəvərsən, insan yamağı,
Aça-aça gedirsən
bir ömür yumağı.
İnsanlıqda yox,
Canlı kimi yaşamaqda.
Tövlədəki mal kimi,
Gecəni ötürməkdə,
səhəri başlamaqda.
Kim olsaydı yerimə,
Ad tapmazdı şeirimə.
24.11.2011
HƏLƏ VARAM, ÖLMÜRƏM
Mən bu yurdun şairi,
eşqi, məhəbbətiyəm.
Zülm elə, bağışlayım.
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Gülüm, mərhəmətliyəm.
Deyirlər ki, nə vaxtsa
Göydən yerə düşmüşəm:
Günəş adlı ürəyin
alovunda bişmişəm.
Həyat oldu amansız,
Qaldım ata-anasız.
Zaman məni töyşüdür,
Yazı, qışı üşüdür.
Nə olacaq, bilmirəm,
Hələ varam, ölmürəm.
15.01.2011

ŞAİR
Dünyaya hərəkət verən qüvvədir,
Cibi boş, ürəyi dolu şairlər.
Həmişə Leylilər, Məcnunlar doğur,
Eşqin, məhəbbətin yolu şairlər.
Bütün ürəklərdə, düşüncələrdə,
Sevgi çırağını şair yandırır.
Elinə, yurduna bəla yaranan,
Qanmaz adamları şair qandırır.
Şair ahlarıdır göydə buludlar,
Sel olub qalalar, dağlar uçurdar.
Şair qəzəbidir tufan, fırtına,
Yalanı, böhtanı eldən qaçırdar.
Şairi zamanın seli aparmaz,
Tonqala atsalar, od onu bəslər.
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Batırsan, itirsən şairi eldən,
Vətən haray çəkib şairi səslər.
Şairlər bəşərin zirvələridir,
Yetməz bu zirvəyə əli hər kəsin.
Bəşəri nalədən qorumaq üçün,
Şairə uzanan əlləri kəsin.
Şair elə zərdi, elə incidi,
Qumarbaz, kələkbaz qədrini bilməz.
Şairə it kimi hürər nadanlar,
İt səsi şairin vecinə gəlməz.
Bülbül yuvasıdır şair ürəyi,
Onu uçurdanı bəla gözləyir.
Şairə xəyanət?! Bu cinayətə,
Nə bəndə, nə də ki, Allah dözməyir.
17.04.2011

ŞEİRİM
Şeirim sevinc, fərəh yüklüdü,
Səni də səndə çökdürəcək.
Səndə illərlə yatıb qalan,
Kədər dağını sökdürəcək.
İçində vulkan oyanacaq,
İçin püskürəcək dağ kimi.
Dünya başına fırlanacaq,
İçin qışqıracaq: – Doğ kini!
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Bu doğuş ağrılar verəcək,
Doğan qadının ağrısıtək.
Həyat yükdən azad olacaq,
Doğan ananın sağrısıtək!
15.05.2011
BAYATILARIM
Dağlar kimi ağıram,
Düşünmə ki, fağıram.
Mən sözün buluduyam,
Kağıza söz yağıram.
***
Bu çiçək bayatılar,
Ürəkdə boy atdılar.
Düşdü dilə, ağıza,
Duyğular oyatdılar.
***
Hər yan çiçəkdi, güldü,
Çiçək çiçəyə güldü.
Mən göz açıb, yumunca,
Ölüm çaparaq gəldi.
***
Günəş Yerdən gül içir,
Mən yanıram gül üçün.
Ömrümə həyat verir,
Günəşdimi gülüşün?
***
Günəş kimi yandıran,
Çəkil yana, yan dayan.
Sən günəşsən, sən oldun
Günəşi inandıran.
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***
Eşq odunda yanan var,
Yanmayan da, inan, var.
Yer cəhənnəm olardı,
Nə yaxşı ki, qanan var.
***
Sazlı, sazsız ozan var,
Yaxşımı pis yozan var.
Kimsə görmür hər axşam,
Ömrümdən gün pozan var.
***
Gəz Yeri diyar-diyar,
Gör yarından doyan var?
Sevməyən qara daşdı,
Bunu sevənlər duyar.
***
Yarım alır ağrımı,
Tumarlayır ağlımı.
Yer əyildi üstümə,
Eşqim Yerdən ağırmı?
***
Göz yaşım nə durudu,
Baxdım, nitqim qurudu.
Öldürüb arifləri,
Fələk nadan qorudu.
***
Kim görüb qara alma?
Ağ verib qara alma.
Söz atıb ürəyimi,
Fikrimi qaralama.
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***
Əsilli, nəsillidi,
Sanki bahar fəslidi.
Neynim, sevdiyim gözəl,
Özgənin nəsibidi.
***
Ürək yanında qaldı,
Getdim, yadında qaldı.
İsgəndər yar hayında,
Dedin: – Nə qalmaqaldı?
***
Sənin gözün qaradı,
Baxdım, gözüm qaraldı.
Elə söndü həyatım,
Canda dözüm qaraldı.
***
Yarım yaraşıqlıdı,
Aydan yar işıqlıdı.
Gecə zülmət kimidir,
Niyə qar işıqlıdır?
***
Niyə bəxtim qaradı?
Yetişməyib qoradı.
Saçımı yox, fələk də
Ürəyimi daradı.
26.06.2011
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SƏN YADIMA DÜŞƏNDƏ
Sən yadıma düşmüsən;
Qurumuşam,
kölgəsi meydan,
Budaqları buludları darayan
ağaclar kimi.
Sönmüşəm;
alovu ərşə bülənd
o çağlar kimi.
Eynimə deyil qar, külək,
adamı ildırım kimi
kül edər kələk.
Damarlarım
Yayın cırcıramasında
əli üzünə çatmayan
dağ çayları kimi
sısqadır.
Düşüncələrim yayda
suya həsrət
çay daşları kimi
sükutdadır.
Hava sükut dadır
Sən yadıma düşəndə.
Diksinib oyanıram.
Bу günü sabaha ötürmək üçün
Иkiayaqlı körpü kimi
günlərin arasında dayanıram.
Bəzən kürəyim ağrıyır,
Əsgər dolu günlər
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döyüşə gedəndə,
Namərd mərdi güdəndə,
Cəsus hiyləyə bürünəndə,
Axşam hesabatına üzüağ
getmək inamı
tindən-tinə sürünəndə,
Qol götürüb oynayıram.
Baharlı çaylar kimi qaynayıram.
Nə yaxşı ki, toylu günlər də
keçir kürəyimdən.
Sən yadıma düşəndə;
Başım dünya kimi fırlanır.
Yaxşıları, pisləri ilə
Elə bilirəm Yer şarıyam.
Haдisələr kometalardır,
İndicə toqquşub məhv olacam.
Niyə yaşayıram, niyə?
Nə bir dərdliyə,
nə də yaralı eşqimə əlacam?!
Nə deyim yaddaşıma;
Səni mənə gətirsinmi?
Yoxsa bir yolluq
Səni məndən götürsünmü?
Yox, yox,
Gündə min yol gətirsin.
Səni məndə
Gündən-günə ötürsün.
04.07.2011

67

İsgəndər Etibar

GÖRMÜRSƏN
Yolçu, yol gedirik yanaşı,
Sən məni görürsən.
Bəlkə də, ürəyində, fikrində
mənə gülürsən, deyirsən:
– Boyu qısa,
Yeriyəndə qıçı dolaşır,
Gözləri gah durulur,
gah bulaşır.
Sən məni görürsən,
məndə
sifəti bir saatda
yüz kərə dəyişən,
Gah qurd, gah da pələng olan,
Sinələrə dirənməkdən,
lüləsi qorxu hisindən
qaralan tüfəng olan,
Barak Obamanın
kələyə köklənən,
ərəb qanı içməklə kökələn
Fransalı Sarkazini,
Fəryadı ərşə
bülənd olan ərəb
uşaqlarını –
Suriyanın, Liviyanın
vaxtsız sönən işıqlarını
görmürsən.
Məndə oturub dilənən,
hər gün ömrün zirvəsindən
dərəsinə diyirlənən
Dilənənləri görmürsən.
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Hər gün mənimlə ölüb,
dirilənləri görmürsən.
Sənə nə var ki,
Bir özünsən, bir də qarnın,
Sakit, sısqa çay kimi axır
damarında qanın.
Eyninə deyil
nə yazılan, nə də
yazılmayan qanun.
Bir özünsən özündə,
Bir də qarnın,
kal başın.
İstəsən oyna, qaç,
istəsən də
tənbəl-tənbəl qaşın.
Azad insansan,
Get hara istəsən,
açıqdı qarşın.
Heyif, heyif, heyif,
Sən də öləndə
Ayıracaqlar Yerin bir neçə
qarışın!..
04.07.2011

VÜCUDUN ÜRƏK AÇMIR
Vücudun ürək açmır;
hələ
Kimə görəsə heç nəsən.
Kimin nə vecinəsən?
Çoxu səni görür,
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Səndəki gözəlliyi sezmir.
Sezə bilən,
Sənə baxmaqdan bezmir.
Gözlərin çəkir məni,
Çıxa bilmirəm
cazibəsindən –
Lazer şüası kimi
əridir, görmür məni.
Bu xaraba dünyanın
Başı üstə çağlayan
Günəşi
Özünə çəkir gözlərin.
Elə bil ki,
Məni yandırmaq üçün
Odunu tökür gözlərin.
28.06.2011
BU GÖZƏL
Ağ geyinib –
Ağappaqdı bu gözəl.
Təzə yağan qar kimi
Bəmbəyazdı bu gözəl.
Çiçəkləyib hamını,
Gələn yazdı bu gözəl.
Kirpiyinin ucuyla
Gözlərimə, ömrümə
Fərəh yazdı bu gözəl.
Gözlərim yana baxdı,
Bir də gördüm o yoxdu...
Bakının tünlüyündə
İtdi, azdı bu gözəl?
28.06.2011
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AYRILIĞIN MÜBTƏDASI
Mənim balam,
Mənim balım, – deyirəm.
Səhər tezdən;
Hələ çox dağların, dərələrin
Yuxusu çəkilməyib üzdən,
Sənə: – sabahın xeyir,
Axşamın xeyir, – deyirəm.
Mənim yaşım yüzdən keçib,
Çox dərədən, düzdən keçib.
Sən təptəzə,
Gülü burnunda baharsan.
Bəlkə də, mən yox,
Sən sabah da
öpüş uman çiçəklərə,
Baharlanan dağlara
baxarsan.
Mən son beşiyim qəbirdə –
Sahili yox səbirdə
Səni xatırlayacam,
Nə gördüklərimi,
nə də bildiklərimi
artırmayacam.
Sən mənsizliyin
qanadında uçacaqsan.
Yetib-yetmədiklərimin
arxasınca qaçacaqsan.
Yaşa!..
Yaşasan, xalqı, vətəni
sevənlər kimi,
Qoçaqsan!..
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Nə fərqi var;
ayrılıq bir andı,
bir saatdı.
Ayrılıq, ölçüsü bilinməyən
uzaqlardı.
Ayrılıq var, uçurumdu,
Ayrılıq var, ucalıqdı.
Ayrılığın mübtədası
müxtəlifdi,
Biri də qocalıqdı.
27.06.2011
***
Üzündəki qara xal
Səhərlərə açılan
dan ulduzu deyilmi?
Ya da illərdir susan
sükut buzu deyilmi?
Hər gözəldə olmayan
istək, arzu deyilmi?
Zəncirləyib özünə
ürəyimi, meylimi,
Köhnə deyim olsa da
Deməliyəm, neyləyim;
Mən Məcnun, o, Leylimi?
02.06.2011
***
Üzünə açılan üz,
Gözünə açılan göz,
Gülüm, nə bəxtiyardır.
Əli əlinə dəyən, sevgilim! – deyən.
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Gülüm, nə bəxtiyardır.
Günü sənlə dərilən,
Sənlə ölüb-dirilən,
Gülüm, nə bəxtiyardır.
Ömrü-günü son olan,
Əlinlə dəfn olunan,
Gülüm, nə bəxtiyardır.
28.03.2011

GÜLÜM
Nə vaxt ki, gözlərin üzümə baxır,
Gözündən gözümə ildırım çaxır.
Çəkib xəncərini sinəmə çökən,
Əzrayıl diksinib məni buraxır.
Səni itirməkdən qorxuram, gülüm,
Önündə oturub-qalxıram, gülüm.
Sözümü qəlbincə ölçüb-biçirəm,
Dolanıb, güzgüyə baxıram, gülüm.
Kasıbam, kasıblıq deyil eynimə,
Ac qalıb zər paltar geydim əynimə.
Sənə demək üçün yazdığım şeirin,
Bal kimi sözlərin yığdım beynimə.
Bal sözüm qarışsa qaymaq sözünə,
Əla görünərəm, gülüm, gözünə.
Bu dünyam bir ocaq qalayar o gün,
Düşsə məhəbbətim ürək közünə.
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Sevəndən həyatın darağındayam,
Qohumun, qonşunun marağındayam.
– Sev məni! – Sev məni! – deyənim çoxdur,
Sevmirəm, mən sənin sorağındayam.
Gülüm, İsgəndərəm, gülmür həyatım,
Günəşim ol, işıq içim, boy atım.
Nə olar gec olsun, bilim axır ki,
Sən sənin, mən mənim tayımı tapdım.
07.03.2011

BƏŞƏRƏ GƏRƏK OLSUN
Ay gülüm, ay sevgilim,
Körpəcə balamıza –
Bu çiçək balımıza
Döşdəki süddən qabaq
Sevgimizi əmizdir,
Eşq odunda əzizlə.
Hər sözü eşqlə deyək,
Vicdanını, qəlbini
Eşq ilə dənizləyək;
Bir təmiz ürək olsun,
Bəşərə gərək olsun.
06.03.2011

GÜLDÜR MƏNİ
Hara desən qovla məni,
Gözlərinlə ovla məni,
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Bal dilinlə tovla məni,
Qız, incisəm, öldür məni.
Dağlarımı düz etmisən,
Çəkinmədən üz etmisən,
Nə etmisən, düz etmisən,
Yar, –Yar! – deyib güldür məni.
21.02.2011

ÜRƏYİMDƏ
Qız, gözün qapqaradır,
Gözünə yolum düşdü,
Dedim: – Bura haradır?
Bələdçim ol bu səhər,
Gözündən çıxa bilim.
Eşq dolu ürəyimi
Qız, sənə sıxa bilim.
Qız, mərhəmət oyansın
Bircə gün ürəyində,
Məni öpüb saxlasın
Köz kimi ürəyin də.
11.02.2011

İLK EŞQİN NİSGİLİ
Baxıram ömrümün pəncərəsindən,
O uzaq illərdə sən görünürsən.
Mən qanad açıram sənə yetməyə,
Dumana nə yaman tez bürünürsən?
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Məni sızıltılı kədər bürüyür,
Yorğun qayıdıram uzaq səfərdən.
Təsəllim odur ki, gözəlim, səni,
Qışın Günəşitək görürəm hərdən.
Bizim baharımız biryolluq solub,
Şükür ki, xəyalda görüşə billik.
Birimiz quzeyik, birimiz güney,
İkimiz bir eldə yadıq, qəribik.
İlin fevralıyıq – ömrün qışıyıq,
Elə qarlamışıq, bahar görmərik.
Hərəmiz bir qütbün övladlarıyıq,
Milyon il yaşasaq, yaxın gəlmərik.
12.02.2011

PİR OLAQ, OCAQ OLAQ
Gizlətmə, qız, Allahımız
yanağının qara xalın,
Sənə verib, məndən ötrü.
Dodağının çiçək balın,
Sənə verib, məndən ötrü.
Ömrün min bir sualını,
Mənə verib, səndən ötrü.
Nur yandırıb, gur yandırıb,
Səni yaxşı görə bilim.
Səni gözəl yaradıb ki,
Mən sevinib, gülə bilim.
Cığır açıb, yol göstərib,
76

Sən dənizsən, gülüm

Ay qız, sizə gələ bilim.
Mənə əllər, qollar verib,
Hər gün səni qucaqlayım.
Hədiyyədir şirin dilim,
Dərdi səndən uzaqlayım.
Yurd içində, el yanında
Eşqin ilə üz ağlayım.
İkimizi yaradıb ki,
Eşqə iki sübut olaq.
Harda ayrı olsaq da biz,
Məhəbbətdə bütün olaq.
Elə sevək, yaşayaq ki,
Bir təzə Büsutun olaq.
Bir gün ölsək, – qəbir deyib
Qapı-qapı açaq yeri.
Gor evimiz olsun eldə,
Saf, müqəddəs ocaq yeri.
Sevənlərin dərdi, qəmi,
Sənin olsun, mənim olsun.
Eşq evini talayana,
Ocağımız qənim olsun.
29.01.2011
QAPI
Nə xoşbəxtsən, ay qapı,
Səni gözəllər açır.
Səni açan gözəllər,
Məni fikrimdən asır.
Ürəyim elə bil ki,
Göyün yeddi qatıdır.
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Bu qapı, ürəyimə
Açılan ilk qapıdır.
Ürəyimdə gəzən qız,
Məni seyrangah bilir.
Baxıb ötən qızlara,
Göz vurub asta gülür.
Nə xoşbəxtəm, bu gün də,
Yenə gözəllərləyəm.
Ürəyimdən eşq suyu
İçib gəzənlərləyəm.
Xırdalan, 26.01.2011

TEZ GİZLƏT ÜRƏYİNDƏ
İslanmışam qəmində,
Ömrün gələn dəmində.
Gözün qara dənizdi,
Mənəm qara gəmin də.
Əzizim, çalxalanma,
Qərq oluram gözündə.
Boğuluram, seyr edir,
Əl uzatmır sözün də.
Kirpiyin çəpər çəkib,
Mən əsirəm gözündə.
Küsmə, elə üşüdür,
Mən əsirəm gözündə.
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Gül, gözün baharlasın,
Tez isinim, günləyim.
Tez gizlət ürəyində,
Gülüm, gözə gəlməyim.
18.01.2011

QIZLAR ÖYƏRLƏR
Sürüşdü ağ köynəyin,
Bir yarpaq can göründü.
Ağlım çıxdı başımdan,
Nə vaxt, haçan göründü!
Fikrim qopdu dünyadan,
Sənə tərəf süründü.
Lüt ürəyim həyadan
Məhəbbətə büründü.
Bircə zərrə çınqıdan,
Alışıb Günəş oldum.
Gözlərdə ulduzladım,
Dodaqda gülüş oldum.
Bir anın hökmünə bax,
Necə döndüm, dəyişdim.
Qoca idim, gəncləşib
Qocalıqla döyüşdüm.
Daha qoca, – deməzlər,
Mənə Uca! – deyərlər.
Qarılar, qocalar yox,
Məni qızlar öyərlər!
23.01.2011
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QOYMUR ÖLƏM
Axşam sönsəm, səhərlər
Yandırır Günəş məni.
Mən də parlayım deyə,
Güldürür gülüş məni.
O, bahar, mən ölü gül,
Dirildir ölən gülü.
Yatan günəm, gözləri,
Oyadır yatan günü.
Ağac idim, kül oldum,
Qorlayır ocaq, məni.
Yaşadır, qoymur öləm,
Eşqimə qucaq, məni.
16.01.2011

İNARƏ
(Ağır xəstəlik anlarımda mənə hədsiz
qayğı göstərən gəlinim İnarəyə)
Sən parlayan incisən,
Qadın gözəlliyində.
Ana oldun Səidə,
ana oldun Cavidə,
Qaldın gözəlliyində.
Bütün gözəl qızları,
Sevgilin Cahangirin
Sən saldın gözlərindən.
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Bal arısı kimisən,
Gücün, özündən böyük.
İş vaxtı, elə bil ki
Adamsan bölük-bölük.
Qayğı dolu qədəhsən,
Boşalırsan, dolursan.
Sırtırmış üz görəndə,
Heyrətindən donursan.
Bəxtim məndən küsəndə,
Taleyim yan keçəndə,
Məni, ölümdən aldın.
Əcəlimi küsdürüb,
Pərişan yola saldın.
Zərifsən – dözümlüsən,
İnanmazdım beləsən.
Aqil özünü görmür;
Biz sənin möcüzənik,
Dedim, Sən də biləsən.
Ad günündü, nə verim,
Ürəyin deyən olsun?
Al, qanımla yoğrulan
Şeirim hədiyyən olsun.
10.11.2011

GÖZLƏSƏN MƏNİ
Mən elə yanmışam, sönən deyiləm,
Eşqimdən, andımdan dönən deyiləm.
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Sənə yetməyincə ölən deyiləm,
Gözlə sən məni.
Bahar ağacları çağladacaqdır,
Payız yarpaq-yarpaq ağladacaqdır.
Ümidlər yaramı sağaldacaqdır,
Gözləsən məni.
27.04.2011

BELƏDİR ÖMRÜM
Gülüm,
Yenə sevda yolundadır
ürəyim, fikrim,
Səni tutmaq istəyirəm,
əlim susur,
Bir söz demək istəyirəm,
dilim susur.
Qəm-kədər canavar,
sevincim quzumu?
Sevincimi qəm pusur.
Ömrüm ölümdən yox,
Xəbis adamdan qorxur:
Xəbislər sel kimi kor,
Qaya kimi kar olur.
Nə qanır, nə qandırır,
Ona görə
Yox etmək qanundur.
İçimin dənizi çalxanar,
Olsa ömrümdə qüsur.
Şir başına dolanan
tülkülər kimi
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Dövrəmdə fırlanır
erkəkli, dişili cəsus.
İnadımı qıra bilməz,
Nadan, vəzifəlilər.
Sözü ölü yarpaqdı,
verəcəm yelə.
İstəmirəm beləsi ölə:
İstəyirəm yaşaya,
Olacağı görə.
Başında Toruçelli boşluğu var.
Başına ağıl gələ,
Boşluq dola,
O da adam ola!..
Nə qədər çox olsa adamlarımız,
O qədər qəti olar addımlarımız!
04.04.2011
QIZ
Gözlərin dumduru dənizdi,
Qarası bir qayıqdı.
Gözlərinin işığı
mənə olan qayğıdı.
Səyahətə çıxmışam,
Gözlərinin qayığında.
Ağ yelkənim olacaq
gözlərinin işığı.
Yüz il ömür sürəcəm,
Gözlərinin içində.
Gözlərində öləcəm,
Bu dünyadan köçəndə.
27.04.2011
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NƏ AD VERİM
Bu gün də qonağımdı Günəş;
Qoymuşam süfrəmə;
Özümü,
Günəşin verdiyi
tərəvəzi, meyvəni.
Sünbül ətirli çörəyi...
Beş ay əvvəl doğulan,
Quzu mələrtisi ilə yoğrulan
Xörəyi.
Günəş məni yeyir,
səssiz-səmirsiz.
Xəbəri yox
yanımda oturan,
yedikcə iştahını artıran
oğlun, gəlinin, nəvələrin!
Nəvələr;
Dalaşa-dalaşa,
Günəşə bulaşa-bulaşa
Deyir-gülür.
Nə günəşdən halidirlər,
Nə də kökləri nənədən, babadan.
Yeyirlər Allahın verdiyindən,
Çıxırlar aradan.
Mən vardım olanlara,
Hamının birgə yaşadığı,
Onun, onların görüb-duymadıqlarını,
Demədim gəlinlərə, nə də ki oğlanlara.
Nə ad verim olanlara?!
Hamının yaşadığı,
Hamının görmədiyi bu anlara!
02.06.2011
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DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİ
Yaralama, yazığam mən,
Sağaldanım yoxdu, gözəl.
Baxışlarım – acam! – deyər,
Qəlbim, ruhum toxdu, gözəl.
Yer fırlanır, sənə bir an,
Pəncərədən baxdım, gülüm.
Heç nəyim yox, gözlərimi,
Ağ sinənə taxdım, gülüm.
Hələ açıq pəncərədən,
Eşqin ilə məşğulam mən.
Neynim, budur təbiətim,
Bu yaşda da şuluğam mən.
Mən baxdığım bu pəncərə,
Səndən çox-çox qabaqdadır.
Biz yanırıq eşq odunda,
Dünya kefdə-damaqdadır.
Aylar, illər eskalator,
Günləri də pillələrdi.
Arxamızdan səssiz dəyən,
Dəqiqələr–güllələrdi.
Ağlamayaq, gülək deyə,
Bu yol boyu güllər bitir.
Biz göz açıb yumunca, eh,
Sağda, solda kimsə itir.
14.03.2011
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PƏNCƏRƏDƏN DÜŞƏN İŞIQ
Gecə pəncərədən,
Pəncərədən üç dəfə böyük
İşıq düşüb küçəyə,
Elə bil xal qoyulub gecəyə.
İşıqda, nurda çimir
Gecənin bir görümü.
Torpağın bir parçası,
Torpaqdakı cücülər,
Yuxu yatmır bir çimir.
İşıq durub lal-dinməz,
Gecə gecəliyini edir,
Yaşayır səbirlə, təmkinlə
Qorxuzalar, diksinməz.
Arası yoxdu kədərlə, kinlə,
Heç kimlə.
Bu bir para torpaqdakı səadət,
Bağlıdır ev yiyəsinin yuxusuna,
Bu işığın yox olmaq qorxusuna.
Səhər gələnə kimi
oyansa ev yiyəsi,
Küçənin, gecənin
işıq xalı sönəcək.
Oyanmasa,
Gecənin, küçənin işıq xalını
Səhər yeyəcək.
12.03.2011
***
Görünməzi görməyə,
İçimdə göz gərəkdir.
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Allahı da eşidən,
Qulaq deyil, ürəkdir.
Eşitməsən, ürəyin,
Qeybə köklənməyibsə,
Əxlaqın Allah ilə,
Yerdə təklənməyibsə.
04.02.2010

AY ALLAHIM
Allahım,
Məni məndə var etmisən,
Yerə, göyə yar etmisən.
Məni məndə qorxutma sən,
Ömrə görə əyri sözü,
Mənə doğru oxutma sən.
Mən ömürdən tez doymuşam,
Doymamışam yaratmaqdan,
El-obanı yarıtmaqdan.
Bu yoluma əngəl olub,
Göz yaşımı axıtma sən.
Xaqanilik ver mənə də,
Vaxt öldürüb aldatma sən.
Odum çoxdu, mən demərəm,
Od üstünə od atma sən.
Qoy odumla yanım hər gün,
Mənə özgə od qatma sən.
Yandırmışam xəbisləri,
Fəryadına su atma sən!..
23.01.2011
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MƏNƏ GÖRƏ
Anam məni həyata peyğəmbər doğmuşdu,
Məni doğunca
Ölüm onu boğmuşdu.
Mən peyğəmbər olmadım;
Adamları ölümə səsləməyim deyə,
İçimdə şöhrət bəsləməyim deyə,
Uğrumda ölüb-itən olar deyə,
Ömrüm həyatdan itər deyə.
Ağızlarda, dillərdə
Kor-koranə bitər deyə.
Səsimi, nəfəsimi
İnsanlarla bölüm deyə,
Dara çəkib nəfsimi
Şair olmaq istədim.
Yaxşıya yaxşı dedim,
Pisləri pislədim.
Kim olsa da bu pislər,
Pissən, – dedim,
Cəmiyyətin boğazında
Qurumlayan hissən! – dedim.
Qorxudan
üzünü cırmaqladı bacım,
Mısmırıq salladı sirdaşım:
Ağzı-burnu əyildi,
Kirpiklərindən asıldı
qurğuşun.
Qulaqlarım eşitdi,
Arvadını, uşaqlarını
Rüşvətlə dolandırana
Qohumların qarğışını.
Üzümə qəzəblə baxıb bir qohum,
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– Arvadıma sənə görə
Vəzifə vermirlər! – dedi.
– Qorxma! – dedim.
– Arvadının vəzifə yolu qarasından keçir,
Bildin harasından keçir? – dedim.
Qızışdı canıma,
Susadı qanıma.
Elə getdi,
Bir də gəlmədi yanıma.
Düzünəyəm deyə,
Kimi salam verdi öyə-öyə,
Kimi də saymaz ötdü söyə-söyə.
Həyat təndirdi mənə görə,
Əhlət daşı qara daşdı,
Bir ağ pendirdi mənə görə.
19.04.2011
PİS NƏYİM VAR GİZLƏDİM
Dünyanın səhərləri:
Məni məndən qoparır,
Məndən ömür aparır.
Gecələr ovundurur,
Tikir təzədən məni,
Oyadır tezdən məni.
Buraxır gündüzlərə.
Çağırır gündüz qaya,
Səsləyir gündüz dərə!
Səpilirəm hər yerə,
Cücərəcək izlərim.
Nurdu ömür kitabım,
Pis nəyim var, gizlədim!
08.05.2011
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GÜNDÜZLƏ GECƏ
Qulağımı dəlirdi:
Günəşin son şüasından,
Parlayan buludların,
Uçan evlər kimi gurultusu.
Saatbasaat,
Anbaan
Azalırdı gündüzün parıltısı.
Tökülürdü üfüqdən
Günəşin hırıltısı.
Qatılaşırdı axşam,
Daralırdı üfüq.
Qaranlıq gizlədirdi dağları,
Udurdu uzaqları.
İtirdi, qarışırdı bir-birinə
Gülləri, çiçəkləri.
Qorxu ələnirdi meşələrə,
Dağlara.
Vahimə divləşirdi.
Elə bil ki, dağlar
Nəsə fikirləşirdi.
Qaranlıq qatılaşdı,
qatılaşdı,
Elə bil dünya evinin
qapısı bağlanırdı.
Pəncərəsinə
qara pərdə çəkilirdi.
Bilmirdim, Yer göyə qalxırdı,
Göy yerə çökürdü.
Bizə əyilməz görünən
Nəhəng-nəhəng palıdlar
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Gecəyə qatlaşırdı.
Gecə çıxdı taxtına,
Qanad verdi vaxtına.
Fəth elədi dünyanı,
Başı qarışmışdı
qurbanlarına.
Unutmuşdu Günəşi,
Bir zərrə işıqdan
bağrı yarıldı.
Yerdən, Göydən,
məndən, səndən ayrıldı,
durdu pusquda....

BƏLKƏ
Qara ürəklilərin
qara fikridir gecə?
Çirkin fikirlilərin
çirkidir gecə?
Gəlir pusa-pusa,
Gedir səssiz-səmirsiz.
Eh, biz də,
Gündüzün itib,
Gecənin bitməsini
Faciə bilirik.
Sən demə,
Gündüzlə gecə
“Gizlənpaç” oynayır.
27.05.2011
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TƏBRİZDƏ
Gəzdim Təbrizi doyunca,
yorulunca.
Əridi ürəyimin qışında
bahar həsrəti.
Varmış
Ömrümün saatlarını əritmək,
Gözlərimi “Göy məscid”in
divarlarında yeritmək qisməti.
Torpaq qınından sıyrılıb
Ucalıb Ərk qalası,
Üzü cadar-cadardı,
Qocalıb Ərk qalası
dərd əlində.
Payız idi, utanıb
Ağ dumana büründü,
Dərd görüb dərd əhlində.
Təbriz bazarı;
Gəzdirir ürəyində bir azarı
Bərq vurur
çeşid-çeşid üzükləri,
sırğaları,
silsiləsi.
Burda nə varsa, mənim olsa,
Deyil siləsi
təbrizli bir hambalın nisgilini
Tanrı göstərməsin heç kimə
Ömrün belə pis gününü.
Təbriz! Təbriz!
Ürək kimi döyünür,
Küçə-küçə böyüyür.
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Evləri bayraq olur
yamaclara, dağlara.
Təbriz küçə-küçə damarlarla
Axıdır dünəni, bу günü.
Axıdır insanları,
Əsrin gücünü.
Doğulmuşam Təbrizə
yeriyən uşaq kimi.
Böyüyürəm anbaan
Dan yerindən süzülən
işıq kimi.
Əlirza əlimdən tutub
Küçədən küçəyə keçirdir,
Məhlədən məhləyə köçürdür,
Təbrizi – eşq şərabını
mənə içirdir.
Doymamışam, doymaram
Təbrizi – eşq badəsini
Əldən yerə qoymaram!..
Təbrizin damar-damar
küçələrində
Bircə damla qan idim.
Bu qanda –
Nəsimi, Sabir eşqi,
Bakı, Qəbələ eşqi,
Hər an qələbə eşqi
çağlayırdı.
Təbriz! Təbriz!
bu qanı saxlayırdı,
Eşq odu almaq üçün
Bu qanı çalxayırdı.
Təbriz – Bakı, Yanvar, 2002
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BAKIDA GÜNƏŞƏ BOY ATIR EVLƏR
Çinarları, palıdları qoyub kölgədə
Bakıda günəşə boy atır evlər.
Tısbağa-tısbağa daxma sökülür,
Bakımız Nyu-Yorka, Londona dönür.
Bu torpaqda köklənib
Bu torpaqda bitir evlər.
Zirvələnir, zirvətək
Buludlarda itir evlər.
Sonuncu mərtəbədə yaşayanlar,
Günəşə gör nə qədər yaxındılar.
Çömçə götürüb buludları
qarışdıra bilərlər
yağış alınca.
Ayı qonaqlaya bilərlər
Gecələr Bakıda qalınca.
Uşaqlar ulduzlarla
“Beşdaş” oynaya bilərlər.
Onsuz da həyətləri yox,
Meydanları yox,
“Qaçdı-tutdu”, futbol oynayalar,
Torpaq üstə qaynayalar,
Pişikləri rahat qoymayalar.
Qorxuram,
Kəndə, dağlara gedəndə
Torpaqdan qorxalar.
Torpağı aş bilib,
Sıxmalayıb yeyələr.
Al-əlvan kəpənəklərə
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“Uçan ulduz” deyələr.
Ulduzlar böyükləri qınaya bilərlər,
Onlara diqqətsiz,
qayğısız olmalarına görə.
Qarılar əllərini qaşına qoyub
İstəyərlər Ayın arxasını görələr.
Sevənlərin seyrangahı olar
Buludların yaratdığı mənzərələr.
07.05.2007
OĞUL NƏVƏM –
YUNU QIZIL DƏVƏM
(Nəvəm Nuhada)
Qaranlığı soyunub,
İşıqlığı geyindin.
Dünya işıq geyinsin
Sən işıq geyinəntək.
Yer səni gözləyirdi,
Hər anını
Göydə Günəş,
Ulduzlar izləyirdi.
İlk səsindən, hayından,
Göyün bağrı söküldü;
Ulduzlardan,
Aydan, Günəşdən
İşıq payın töküldü.
Yer uçundu,
Bəşər üşündü,
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Və düşündü:
– Bu gələn kimdi?
Hansı dərdə dərmandı?
Yer üzündə nədən ötrü,
Kimdən ötrü fərmandı?
Göy üzünün dərinliyi,
Hələ günəş görməyən
Hansı sözün sərinliyi
Nurlanacaq?
Oturduğun, yatdığın bəsdi,
Zərif, totuğ
Barmaqları qayçıla,
Salxımlanan kədəri üz.
Qudaların
Pərən düşən ümidini yerinə düz.
Görən kimi gül çöhrəni,
sevinc məni
Top kimi atıb-tutdu.
Ürəyim
Dərdlərini unutdu.
Sevinc fişənglənib Yer üzünə,
Kor da görür.
Həmişə ağlayan
Dərdli gülür.
Göz açan körpə,
Sənin səsini
Ulduzlar eşidir,
Yerdə eşitməyənlər
Kardılar.
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Oğul nəvəm, –
Yunu qızıl dəvəm.
Çağlar damarlarımda
Qızıl qan, nəvəm.
Günəşin balaları
Günəbaxan kimiyəm,
Dənlə məni,
Dinlə məni.
Üfüqlərdə
Qara bulud dağıldı,
Xəbər gəldi:
– Yer üzünün xilaskarı doğuldu.
Bəlkə, sənsən, körpə nəvəm,
Yunu qızıl dəvəm,
Qədəmlərin mübarək!..
10.01.2006

ŞEİRLİ ANLARIM
Yenə şeir yazdım –
Fikirlərin, xəyalların
yolunda azdım.
Heç özüm də bilmədim
Ömrü nə vaxt başladım,
nə vaxt qurtardım.
Bircə onu bildim ki,
ötüb keçən ömrü
Geri qaytardım;
Sarıdım əl-ayağını
misralarımla.
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Qatıb qabağıma
əbədiyyət bağında
Otardım.
Daha qorxum yoxdu;
Gecə-gündüz
arzu daşıyıram,
ömrü yaşayıram,
dəyirmanın
su çarxı kimi,
apardığımı qaytarıram.
14.05.2011
***
Saat on birdi:
Kim bilmədi, kim bildi.
Namərdlərin gözündə
on, birdi.
14.05.2011

GÜNƏŞ, AY, TORPAQ, BİZ
İşıq-işıq şüalarla
Günəş söykənib sənə, mənə,
ona, ona.
Yoxsa Günəş göydən yıxılardı,
Çoxdan yox olardı.
Günəş necə də yırtıcıdı;
Hər gün tumarlaya-tumarlaya,
Qamarlaya-qamarlaya,
üzümüzə gülə-gülə
Yeyir bizi.
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Bu, necə ehtiyacdı,
Bütün hüceyrələrimiz Günəşə acdı,
Aya möhtacdı.
Elə ki, qocalırıq,
Ömrü qurtarırıq,
Nə almışıq Günəşdən, Aydan,
Qaytarırıq.
Sonra da torpaq
qəbir-qəbir cibinə qoyub
Günəbaxan toxumu kimi
Sortlayır,
Çırtlayır bizi.
Bu, nə Günəşin, nə torpağın,
nə də Ayın eyninə deyil.
Elə bil Yer kürəsi süfrədi,
Günəş də, Ay da.
Kimimizi kal ikən,
Kimimizi yetişdirib yeyir.
Sonra da:
– Bizi sevin,
Bizsiz həyat yoxdur! – deyir.
– Səsini çıxartma,
biz həmişə haqlıyıq! –
deyir.
Zəhmət ilə böyüdüblər bizi,
Bu zəhmətin haqqıyıq.
Halalıq Günəşə, Aya, torpağa
Çalışmayın günah axtarmağa.
Göz qaralır, ağıl başda oynayır,
Baxdıqca gələn, gedən
insan köçünə.
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Bunsuz həyat necə keçinə?!
Hər gün süfrələyirik
Günəşi, Ayı, torpağı,
hər an arzulayırıq
onları talamağı.
Nə qədər ki, diriyik
Biz, Günəşin, Ayın, Torpağın
Danışan diliyik!...
14.05.2011

ƏLLƏRİN, ƏLLƏRİM
Əllərim əlinə nağıl deyəcək;
Əllərin fikrimdən,
İdrakımdan dağılan
Söz-söz noğul yeyəcək,
Əllərinin
Bəxtiyarlığı başlayacaq,
Əllərin əllərimdə yaşayacaq.
Əllərim əlinə nağıl deyəcək;
Əllərin bu günü soyunub,
Əllərimdən tökülən
Təptəzə söz geyəcək.
Əllərinə baxan əl
İçindən göynəyəcək.
Əllərin əllərimdə
Ürək kimi döyünəcək.
Əllərim əlinə nağıl deyəcək;
Əllərinin barmaq-barmaq balası var,
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Dözməyəni ağlayacaq,
Elə barmağın olacaq,
Sevincdən çağlayacaq.
Əllərin barmaqlar ailəsidir;
Xoş gəlib əllərimin ailəsinə.
Əllərimin ürəyi açıqdır,
Əllərini şərik edəcək
Əllərimin sevincinə.
Əllərin əllərimdə
Sevgisinə çata bilər,
Baş qoyub əllərimə
Şirin-şirin yata bilər.
Nə vaxt küssə, özünü
Əllərimin zirvəsindən
Ata bilər.
Hələ uşaqdı əllərin;
Əllərimi ana bilər, ata bilər...
10.04.2011
***
Fikrim dumanlayır:
Şimşəkləyəcək,
Duyğularım, hislərim
Yenə şimşək yeyəcək.
Ürəyim ağ kağıza
Misra-misra yağacaq...
Misraları sən bir cür,
Avam bir cür yozacaq,
Hökmü zaman verəcək!...
13.04.2011
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SƏN, MƏN
Səni Günəş yaşadır,
Məni eşqim!..
Ağac deyiləm,
Ağac kimi yaşayanı
necə eşidim?
Ürəyinin sözünü eşitdim,
Üşündüm, düşündüm:
Sən məndən ağaclıq umma,
Mən də səndən adamlıq.
Bu həyata gələndə
İkimiz də aldandıq!..
14.04.2011

DÜNYA, AÇIL BAŞIMDAN
Səni sevirəm, dünya,
Gecənə, gündüzünə
Ömür sərirəm, dünya.
Gəlişinə hər səhər
Bəxti səpirəm, dünya.
Nə dürrü, nə incini
Dağdan ağır qəmini,
Bir çimdik sevincini
Yığdım içimə, dünya,
Qatdım köçümə, dünya.
Qızılın gözlərimi
Qamaşdıra bilmədi.
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Şöhrətin ürəyimi
Alışdıra bilmədi.
Nadanların yuxumu
Qarışdıra bilmədi,
Məndən incimə, dünya.
Təmizəm suyun kimi,
Nə lalam, nə də karam,
Sirliyəm quyun kimi.
Xəbislər olmasaydı,
Göydə məskən salardım.
Olmusan bölgə-bölgə;
Bölgə nadan əlində,
İşıq nadan əlində,
Kölgə nadan əlində,
Aqilə yer tapılmır,
Məndən incimə, dünya.
Gözləri kor ediblər,
Qulağı kar ediblər,
Harayım çatmır Yerə,
Necə yaşayım belə?
Məndən incimə, dünya.
Şimşəyini hər zaman
Doğrulara çaxmısan.
Pozğun qadınlar kimi
Hər an haqlı çıxmısan.
Hələ uşaq yaşımdan,
Zirvədən papaq qoyan
Dağların əsgər kimi,
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Gəlib keçib qarşımdan...
Suları göz yaşımdan,
Bir dənizəm, batarsan.
19.04.2011

AYA QISQANAN GECƏ
Gecənin Ay gözündən
İşıq düşdü üstümə.
İşığa qısqandı ki,
Gecə durdu qəsdimə.
Yuxumu çəkib göyə,
Tikanladı gözümü.
Nə yazdım, nə də pozdum,
Yorğun gördüm özümü.
Səhəri qarşıladım
Sərxoş adamlar kimi.
Əridim dağ qarıtək,
Daşdı dilimin kini.
18.01.2011

YAZ YAĞIŞI
Çay axır
Sahilini basa-basa:
Güllər, otlar, çiçəklər
Batır yasa...
Buludlar sökülür,
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Yerə tökülür,
üfüq gülür.
Günəşə bələnir
yaşıl çəmən.
Oyanıb baş qaldırır
bu sevgidə gülən, çimən.
Gözlərimdən
ürəyimə axır
Gözəlliyin şəlaləsi.
Bulud kini soyuyur,
gülür təbiət;
Açılır qırışları,
Qanqalların
güllərə qarğışları.
Çağlayır şəlalətək
Gözümün alqışları.
Elə bil ki, hamamdan
Çıxan qızdı təbiət.
Parlayırdı,
Üzümə gülürdü
həyat!..
23.04.2011

AZƏRBAYCAN! AZƏRBAYCAN!
Mən səndə doğulmuşam:
Dağlarını,
Düzlərini gəzə-gəzə.
Torpağınla mayalanıb
Çiçəklərin, göy otların.
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Güllərinlə yoğrulmuşam,
Günlərin, saatların
yağıb üstümə,
Dərdlərini, qəmini
yığıb üstümə,
Boyum da qısa qalıb
Azərbaycan! Azərbaycan!
Çaylarından çağlamaq,
Buludundan ağlamaq,
Ocağından
Yanmağı öyrənmişəm.
Gözəllərin içində
Bir gözəl bəyənmişəm,
O, qismətim olmayıb,
Odu məni odlayıb,
Söz ocağı olmuşam.
Mehin öpüşlərimdi,
güllərə göndərirəm.
Yelin gülüşlərimdi,
çöllərinə səpirəm.
Azərbaycan! Azərbaycan!
Halalca çörəyinəm.
Son evimə – qəbirə
Canımda su gətirim,
Qurumasın səndə gül,
Çiçəkləsin səndə gün,
Azərbaycan! Azərbaycan!
Mən səndə doğulmuşam,
Mən sənəm.
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Eşqin ilə püskürən
dağındı sinəm.
Desələr də inanma,
Kimlərinsə, kiminsə
Önündə sinəm.
Eşqinəm, atəşinəm,
İnanma sönəm,
Azərbaycan! Azərbaycan!
Sən bildim həyatımı,
Eşqinlə yəhərlədim
Ömür adlı atımı,
Azərbaycan! Azərbaycan!
22.04.2011

HƏYAT BELƏDİR
Saçların qara bulud kimi
Kölgələyib üzünü,
Səni görə bilmirəm.
Sözlərim dolaşıq düşüb,
Cümlə hörə bilmirəm.
Çağlar bulaqlar kimi
İçimdən qaynayıram;
Sən çölümü görürsən,
İçimdən xəbərin yox.
Məndən hali deyilsən,
Sakitsən, gözlərin tox.
Həyat belədir, gülüm,
Elə toxsan, eşqinə
Aclardan xəbərin yox.
16.03.2011
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YER KÜRƏSİ
Göyün işi Yerlədi,
Yerin işi göylədi.
Boşlar alqışlananda,
İçim yaman göynədi.
Səndə gözəgörünməz
Çoxlu oyunlar gedir.
Öndə alçaq keçilər,
Dalca qoyunlar gedir.
Tülkülər aslan güdür,
Yer kürəsi.
Doğru səndən sürgündü,
İşlər düyün-düyündü,
– Bismillah! – deyincə,
Hər yetən – gətir! – deyir,
-– Yükümü götür! – deyir,
Yer kürəsi.
Doğru yoldan qaytarıb
Otarırlar adamı.
Açıq, nurlu gözlərdən
Aparırlar adamı,
Yer kürəsi.
Elə sənə oxşayır
Sənin cəmiyyətin də.
Təsadüflər boy atır
Hər gün zərurətində,
Yer kürəsi.
02.02.2011
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SƏN GÜLƏNDƏ
Hər yana nur saçılır,
Qönçə güllər açılır,
Sən güləndə.
Ürəklər çıraqlanır,
Məhəbbət soraqlanır,
Sən güləndə.
Elə bil səhər doğur,
Nurun gecəni boğur,
Sən güləndə.
Həyatın üzü qara,
Gülür, sən baxsan hara,
Sən güləndə.
Görmürsən, can gizlidi,
Ay qız, canım üzüldü,
Sən güləndə.
10.02.2011
***
Geyinmək istəyirəm,
Həyat gəlmir əynimə.
Həyatın bu darlığı
Dünya, deyil eynimə.
Əlim qələm tutursa,
Həyat mənə cənnətdi.
Dünya, məni yaşadan
Şeir adlı sənətdi.
27.02.2011
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ADSIZ ŞEİR
Bir günün ömrü 24 saatdır,
Bir saatın ömrü 60 dəqiqə,
Bir dəqiqənin ömrü 60 saniyə.
Hər gün
Günəşi bu üfüqdən götürüb
O üfüqə aparır,
Yerə insan gətirir,
Yerdən insan aparır,
Əllərimdən yapışıb
Yer şarını gəzdirir.
Bağları barlandırır,
Kimini soyundurur,
kimini varlandırır.
Bəxt toxuyur,
Bəxt oxuyur.
Özünə görə deyil saat da.
Nələr olmur saatda:
Var yox olur,
Yox var olur,
Ac tox olur,
Göyün bağrı yarılır,
Göydə Günəş yorulur.
Ömrün firavanlığı
saatın zilindədi.
Qanlı göz yaşlarımız
saatın zülmündədi.
Balaca deyil saniyə;
Göyü qəmlə allayır,
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Ulduzlarla xallayır,
Buludu əlçimləyir,
Şairin ürəyində
sözü ballayır.
Bir zərrə vicdan
qalıbsa ürəyində,
Nadanları danlayır.
Bircə göz qırpımında
arifləri anlayır.
Ömür susur saniyədə,
ulduz axır, ulduz doğulur.
Dağ öskürür –
vulkan püskürür;
Yerin içi dağılır.
Boğaza çökmək,
Ömrə-günə
qapqara pərdə çəkmək
saniyənin əlində!
– Yoxsan! Varsan! sözü də
Saniyənin dilində!
Qərəzi, qəsdi varsa,
Bu saniyəni aşsan,
Ayıq-sayıq polis kimi
O saniyə saxlayacaq!...
El gülməsin şairinə:
Bir ad qoya bilmədi
Yazdığı bu şeirinə!
31.01.2011
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CILIZ ŞAİR
Heç kimi bəyənməyən,
özünü hamıdan uca bilən,
Xəyalında, fikrində
Yer üzünü quca bilən
Cılız şair,
Yatdı, yuxuda gördü;
Parisdə, Varşavada,
Londonda, Moskvada
Adını qeyd edirlər.
Parisli madonnalar
Ondan ötrü əriyir,
sino gedirlər.
Təriflər dənizlənib,
qayıq dillər, dodaqlar
Onu gəzdirir:
Dalğalar yara-yara,
Ləpələr yora-yora.
Qayıdıb dünyamıza,
Şiller sıxır əlini,
Öpür, bağrına basır
Xaqani, Sədi, Sabir..
Ayılanda gördü ki,
Çoxdan sönüb, küldü ki...
17.04.2011
***
Buludlar guruldayır içimdə,
Küləklər uğuldayır içimdə.
Oyuncaq bilməsin kimsə məni,
Yerin ağırlığı var çəkimdə.
28.04.2011
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ATIB GEDƏCƏM
Vaxt əlimdə
Ömrümün bir ovuc külüdür.
Ömrüm əlimdə
Vaxtın qızılgülüdür.
Ömrüm içimdə
bir qapalı mücrüdü,
Açıb tökəcəm.
Açılmasa, sökəcəm,
Nöqsanımı, səhvimi
dara çəkəcəm,
Qisas alacam özümdən.
Yaxşı nəyim var,
Qoymaram düşə gözümdən:
Bağışlayacam yurda, elə...
Bir gün axşam yatıb
Səhərə durmayacam:
Hamının başını
Gülüşə qatıb gedəcəm.
Elə bilməyin dünya məni atacaq,
Mən dünyanı atıb gedəcəm.
28.04.2011

BİLDİM
Torpaq,
Kitabsan – oxudum!
Çiçəksən – qoxudum!
Çörəksən – yedim!
Sözümsən – dedim!
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Paltarsan – geyindim!
Papaqsan – qoydum!
Körpəsən – böyütdüm!
Ağrısan – keyitdim!
Sev – dedin, – aşiq oldum!
Ürəkdə işıq oldum!
Aydın səhərdə öldüm,
Gəldiyim yola döndüm!
Ağlıma da gəlməzdi,
Bilmirdim etdiyimi!
Bildim: – Ölən atamın
Dalıyca getdiyimi...
31.01.2011

MƏN SƏNƏ NEYLƏMİŞƏM
Kinlə süzürsən məni,
Gülüm, üzürsən məni,
Daşam, əzirsən məni,
Mən sənə neyləmişəm?
Gün kimi sökülmüşəm,
Yoluna tökülmüşəm,
Ruhuna çəkilmişəm,
Mən sənə neyləmişəm?
– Öl! – demisən, ölmüşəm,
Canı qəmlə bölmüşəm.
Hər zülmünü görmüşəm,
Mən sənə neyləmişəm?
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Sevdim! – günahım budur,
Tüstümü ahım udur.
Sevgi! – günahkar odur,
Mən sənə neyləmişəm?
15.01.2011

NƏ CÜCƏRSİN
Qız, səni görən kimi,
Məni vurur yaz ətri.
Ürəyimin qönçəsi
Açılır səndən ötrü.
Sinəmin söz toxumu
Cücərir misra-misra.
Bənövşə də mat qalıb
Boynunu qısa-qısa.
Qız, həyatım, çölümün
Sükut sənsizliyidir.
Nə cücərtsin? Ürəyim,
Yerin dənsizliyidir.
18.01.2011

GECƏ NAĞILI
Görəsən, düşmüşəm kimin yadına,
Kimin yaddaşında vaxt oynadıram?
Gecənin bu vaxtı sükut içində,
Kimin ürəyində söz qaynadıram?
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Göy boyu gecədə üfüqə dəyib,
Düşüb qulağıma səs, cingildəyir.
Hardasa soyuqdan yata bilməyən
Əsnəyə-əsnəyə it zingildəyir.
Yuxu quyusuyam, dolça sallayıb
Yuxumu gözümdən çəkir göylərə.
Ulduz dodaqlarla zülməti yarıb
Öpüşmü göndərir gecə göy Yerə?
Asqırdım, diksinib ürkdц qaranlıq,
Başdan-ayağacan səsimi uddu.
İçim söz qazanı, qaranlıq gecə,
Elə bil içimi qaynadan oddu.
Zaman ipliyini çəkir bir ucdan,
Toxunma köynək tək sökülür gecə.
Yığıb-yığışdırıb şələ-küləsin,
Ömrün bir küncünə çəkilir gecə?
Elə sızıldayır, – Uf! Uf! – deyir ki,
Qəmli ağrılarla doludur gecə.
Vüsala can atan, yuxu bilməyən
Kədərin, həsrətin yoludur gecə.
– Həyat! – dediyimiz canlı varlığın
Gecə bir, səhər də bir qanadıdır.
Bu iki qanadı açan, yuman da
Zamanın hökmüdür, vaxt inadıdır.
Necə də sehrli möcüzədir bu:
Hara sığınmışdı gecədə səhər?
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Gecə – Uf da demir, səssiz-səmirsiz
Sıxırdı gecəni necə də səhər!
Daş altdan boylanan çiçəklər kimi,
Boy çəkib yorğandan bu şeiri yazdım.
İlham elə gəldi, uzun söz boyu,
Bir an nə təngidim, nə də yol azdım.
Xəbəri olmadı, səhərdən qorxan
Gecəni ovutdum misralarımla.
Harın bir at kimi kişnəyib gedən,
Vaxtı zəncirlədim misallarımla.
Min şükür, Allahım, zülmət gecədə,
Verdiyin bu payı alqışlayıram.
Sənsiz yaşadığım hədər, faydasız
Gecəni, gündüzü qarğışlayıram.

BİZ QOVUŞA BİLMİRİK
Əlin əlimdən küsüb,
Dilin salamı kəsib.
İlk görüşdən, öpüşdən
Fəsillər, illər keçib,
Biz qovuşa bilmirik.
Qarlı qışı yaz ötüb
Daşda çiçək, gül bitib
Dağlarda itkin düşən
Sular sulara yetib,
Biz qovuşa bilmirik.
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Bulud buluda baxır,
Gah enir, gah da qalxır.
Ay görünür – torpağa
İşıq dolur, nur axır,
Biz qovuşa bilmirik.
Qaytar ömür payımı,
İllərimi, ayımı.
Bir ömürdü yoldayıq,
Sən Günəşmi, mən Aymı?
Biz qovuşa bilmirik.
28.03.2011

AĞ KAĞIZDIR ÖMRÜMÜZ
Hər gün əzizlədim,
Tozunu təmizlədim:
Ürəyimi sökdüyüm,
Sinəsinə tökdüyüm
kağızları!..
Hələ neçə-neçə kağızların
Açıla qalıb ağızları.
Səbrimin daşmasını,
İlhamın qarlı dağlar aşmasını
Gözləyir bəyaz kağızlar.
Tut ağacını çırpacaq kimi
Çırpıram ürəyimin
söz barlayan budağını.
Söz çırpıram
ürəyimin budağından.
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Bu ağ, bu ağ kağızlar
Toxum səpilən torpaq kimi sevinir,
Açılır qaş-qabağı kağızların.
Ağlayan,
Oyuncaq görəndə gülən uşaq kimi
Min sevinc yaşayır kağızlar,
Yükü daşıyacağından,
Bu günlə, sabahla yaşayacağından.
Kağızların da taleyi
uşaqların taleyi kimidir;
Uşaq olmaq
böyütmək deyil!
Kağızı qaraltmayın qara üzlü adamlar kimi.
Kağızı elə qaraldın,
Oxuyanda
silinsin üzlərin kini...
İnsan vurulduğuna
bir də vurulsun.

DAMLA
Belinə su dama-dama daş yeyildi –
Elə bil ki
əvvəlki daş deyildi.
Atom!..
Bir damlanın neçə yüzdə biridir.
Yerə meydan oxuyur.
Qorxa-qorxa böyüyür
Şəhərlər.
Qorxa-qorxa açılır
Səhərlər.
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Damlalar...
damlalar...
Güc çatmayan gücünüz var.
1968

HƏVƏSİM
Uşaq idim,
Güzgü tutdum günəşə –
günəşi görmək üçün.
Baxdım, baxa bilmədim.
Yandırdı gözlərimi
günü görmək həvəsim.
Bir gün dənizə girdim –
dərinə enmək üçün,
Yarı yolda kəsildi,
küsüb getdi nəfəsim.
İlan tutmaq istədim,
İlan vurdu əlimi.
Yalan demək istədim,
Yalan kəsdi dilimi.
Tutub Ayın nurunu,
Aya çıxmaq istədim,
Qırıldı, düşdüm yerə.
Öyrənmək, bilmək eşqi
Çəkdi məni min yerə.
Gah kəndə, gah şəhərə...
Yaşım otuzu keçib,
Öyrənirəm mən hələ.
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TUT
Baharın ilk nübarı,
İlk barısan, ay tutum.
Yetişdin – yağdın yerə,
Mənim ağac buludum.
Kim geciksə barına,
Danışacaq yarına:
– Tut ağacı boyunca,
Tut yemədim doyunca...
Yaz oldu sıralandın,
Budaqda sırğalandın.
Ayın-günün oduna,
Sən məndən sonra yandın.
Ağ tutum, qara tutum,
Quruyub matım-qutum.
Əl çatmır, əyil, tutum,
Yar bizə mehman gəlib.

SƏHƏR
Yeddi rəngli dünyanın
Yeddi rəngini səhər
Payladı min çalarda.
Rəngləri rəngə qatdı,
Bir yeni rəng yaratdı.
Harayladı quşları,
Yatanları oyatdı.
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Güllərin rəng sərgisi
Hamını heyran etdi.
Elə bil ki gün, daşı,
Döndərib ceyran etdi.
Asdı yerin köksünə
Göy çəməni, meşəni.
Kola baxılmaz deyə,
Kol dibində şam kimi
Yandırdı bənövşəni.

BİL Kİ...
(S.Rüstəmin “O mənəm” şeirinə nəzirə)
Harda təmiz ürək,
saf duyğu gördün,
Soruşma bu kimdi,
Bil ki, o, mənəm.
Kim ki şirin-şirin
danışdı, güldü,
Soruşma bu kimdi,
Bil ki, o, mənəm.
Birinin əlinə bir daş dəyəndə,
Ondan qabaq yanan,
göynəyən görsən,
Soruşma bu kimdi,
Bil ki, o, mənəm.
Yoluna tuş olsa,
gözünə dəysə
özünü unudub dost üçün yanan,
Soruşma bu kimdi,
Bil ki, o, mənəm.
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Desələr şair var –
onun ürəyi
Özündən on dəfə
uca, böyükdür.
Desələr biri var,
özü bir evdə
Fikri, xəyalı
bölük-bölükdü
Soruşma bu kimdi,
Bil ki, o, mənəm.

ANA TORPAQ
Bir nəhəng ağacsan,
Yaşın bilinməz.
Yolların budaqdı,
çəmənin yarpaq,
Ana torpaq.
Səndə bitdim, cücərdim
Mən baharlı, baharsız.
Olmadım bircə gün də
Nə çiçəksiz, nə barsız.
Budaq-budaq böyüdüm,
damar-damar kök atdım.
Ana torpaq,
Ana torpaq.
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ATA, SƏNİ DÜŞÜNÜRƏM
Atamın heykəli
Sənə məhəbbətim sinəmdə qordu,
Ayrılıq küləyi alovlandırır.
Məzarlıq buz tutub,
gülləri qırdı.
Gül-çiçək üşüdür,
donuram, ata.
Bu dəftər, bu qələm, təzə söz seçib,
Sənin heykəlini yonuram, ata.
Bu – geniş alnındı,
bu – sünbül qaşın.
Bu da zirvə kimi
ağarmış başın.
Bu – daş yonan əlin,
bu – qabarları.
Bu da əllərinin çay damarları.
Bu da qayğıların –
yükdü gözündə,
Günəş üfüqləri bükdü gözündə.
Bu da geniş sinən –
təmiz ürəkli.
Bu da ki, qolların –
polad biləkli,
Bu da dodaqların –
bəyaz rəng alıb,
Son anda, son səsdə,
o son nəfəsdə
Demək istədiyin söz donub qalıb.
Açılı kitabdır
elə bil sinən,
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Vərəqlər ayrılıb
bir şırım boyu.
Bir nisgil yaşayır
hələ gözündə,
O da görmədiyin
bir oğul toyu.
Mən səni yaratdım
Bir az sevincdən,
Bir az da, bir az da
ürək ahımdan.
Can verə bilmədim,
gücüm çatmadı,
bağışla, ay ata,
keç günahımdan.

SARI SİM
Gülüşdə göz yaşını,
Göz yaşında gülüşü
Duyan ürək – sarı sim.
Hər ürəksiz görüşdə
Xəfif-xəfif titrəyən,
Əsən külək – sarı sim.
Göygölümün ləpəsi –
Həzin, kövrək – sarı sim.
Füzulinin naləsi –
qəmli, titrək – sarı sim.
Sarı simə köklənib,
Duyğularım, ürəyim.
Oxu, oxu, sarı sim,
Mən buz kimi əriyim.
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Dağ yanında çalındın,
Ovum-ovum ovuldu.
Balası itmiş maral,
Nəğmən ilə ovundu.

DÜNYA
Həndir-hamar yollarına düşdüm,
Dişli-dişsiz kollarına ilişdim...
Yazına sevindim,
yayına yandım,
qışına üşüdüm.
Mən səni cənnət bilmişdim,
Dünya.
Çiçək-çiçək çiçəklədin,
Qoxudum,
Sünbül-sünbül saraldıqca, oxudum.
Səndəki bu şirinliyi duyunca,
Mən özümü atəşinə toxudum,
Dünya.
Vuruş! – dedin, vuruşlara qoşuldum,
Yarış! – dedin, yarışlara qoşuldum,
Dünya.
1980
***
Mən bir yosun qoxusuyam,
Mən bir dəniz yuxusuyam
səndən ötrü;
Gələsiyəm yuxuna
narın-narın ləpələrlə,
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dalğa-dalğa təpələrlə.
Mən bir aylı gecəyəm;
Süzülərəm qəlbinə
işıq-işıq.
Sən baxarsan heyran-heyran;
Yerə aşiq,
Göyə aşiq...
Sən bir səhər oyanarsan;
Arzuların axarında,
Bir axar çay baxarında
Qəmli-qəmli dayanıb
Yoluma boylanarsan...

SƏNSİZ
Get-gəli kəsilmiş,
Suyu qurumuş
dəyirman kimiyəm...
Yel vurur,
həsrət oynayır içimdə.
Nə bir arzu,
nə bir xatirə oyanır içimdə.
Nə qəzəb var, nə də kin,
Çiçəklər eyniləşib
Nə gözəl var, nə çirkin.
Bulud elə buluddu,
Bu əyri oyunlarda
Kim uduzdu, kim uddu.
Daşdı, torpaqdı dağlar...
ağacdı.
Bilmirəm,
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Günəşin işığı
Çoxdu, ya azdı,
Hələ qışdı, ya yazdı...
Sənsiz.
1979
BAHAR GƏLİR
Bahar gəlir...
Dağlarda
Dilənçi paltarıtək
Süzük-süzükdü qar.
Soyuq görmür,
Şaxta yemir,
Üzükdü qar.
Bir baxın, ora baxın,
Elə bil ki, zərgərin
Ocağında əriyən
üzükdü qar.
Adda-budda,
Orda-burda,
Qaratorpaq yamaclarda
ağ yamaqdı qar.
Sürüşür,
diyirlənir qayalardan.
Elə bil ağ yumaqdı qar.
Dərələrin dibində,
Dağların qoltuğunda
Südü süzülmüş
qaymaqdı qar;
Uşaq dondurma yeyən kimi
yeyir qarı qara torpaq.
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DƏNİZDƏ
Gəzdirir dalğalarla
Məni “ördək qayığım”.
Gəzirəm dəniz boyu,
İslanmır əl-ayağım.
Dənizin o başında
Göy qurtarır, yer bitir.
Üzüb gedən gəmilər
Yox olur, gözdən itir.
Göy sularda açılır
Balıqların səhəri,
Necə geniş, gözəldi
Dəniz – balıq şəhəri.

LAYLA ÇALIR KÜLƏKLƏR
Payız gəlib dağlara
Layla çalır küləklər.
Baldan şirin yuxunu
Yada salır küləklər.
Palıda bax, palıda,
Yuxu tutub gözünü.
Vələsə bax, meşədə
Lap unudub özünü.
Yarpaq-yarpaq soyunur
Ağcaqayın donunu.
Gözləmədi çinar da,
Bu laylanın sonunu.
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ÇAY DAŞI
Sellər yuduqca
Hamarlanıb o.
Dağdan enincə
Yumurlanıb o.
Bu daş bərkiyib
İnada dönüb.
Bu daş az qala
Polada dönüb.
Canında od var;
Coşur bir anda.
Qığılcım saçır
Çəkic vuranda.

UŞAQ BAYATILARI
Deməyin ki, güləm mən,
Sapsarı sünbüləm mən.
Biçiləm, döyüləm ki,
Evinizə gələm mən...
***
Yarpağı dilim-dilim,
Yedim qaraldı dilim.
Yemliyin şirəsindən
Xınalanıb bax, əlim.
***
Bax, nərgizəm, ağam mən,
Ətirdən bulağam mən.
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Baharın yolu üstə,
İlk yanan çırağam mən.
***
Güllər tutub əl-ələ,
Nəğmə deyirlər elə.
Nəğmə dönüb küləyə,
Yayılır eldən-elə.
***
Aldım səni dondurma,
Əllərimi dondurma.
Tez əriyib süd olma,
Nəlbəkini doldurma.
***
Albalı aldı, aldı,
Anam bazardan aldı.
İlkin, Aynur saxladı,
Mən yedim tumu qaldı.
***
Lalə qızıl qədəhdi,
Saplağı nə gödəkdi?
Əl vurantək tökülür,
Ləçəkləri kövrəkdi.

MƏNƏM QALAKTİKA
Hər gün içimdən
bir güclü raket kimi
püskürür fikrim,
Tanrı ilə söhbətdən enir
özümü dərkim.
İçimdən püskürüb çıxan fikir,
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Ayı, ulduzları yanıma çəkir.
Ulduzlar
Gündüzlər dincəlmək üçün
mənə çökür.
Mənəm qalaktika;
içimdə dövr edir planetlərim,
Təkcə Yer kürəsi məndə qövr edir.
13.08.2002
***
Həyatda hər şair bir planetdi,
Çoxları çıxıblar söz orbitindən.
Yer şarı ovcumda saman kimidi,
Üfürsəm, çıxacaq öz orbitindən.
Avqust, 2002

QAÇAN NAMƏRDDİ
Başımın üstündə min bəla gəzir,
Ürəyim dərdlərə mübtəla gəzir.
Özümü bəşərə demişəm nəzir,
Qırmızı bağlayıb çək Qurbangaha,
Qaçan namərddi!
20.08.2002

BU GECƏDƏ BU KÜÇƏ
Bu küçə
bu gecədə uzanıb gedir,
Elə bil gümüş kəmərdi,
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nə dinir, nə tərpənir.
Ulduzdan yıxılıb,
aydan yıxılıb,
ölü kədərdi.
Gələni yox, gedəni yox,
Lükküldəyir yara kimi.
Tuta bilsəm ucundan,
məni çəkər hara kimi?
Bu küçənin sonu nədir,
Girib qaranlıq tunelə,
çıxacaqmı səhərə?
Dünya elə qarışıb,
nigaranam küçədən,
kimdən, kimdən ötrüsə,
sonu səhərsiz gecədən!..
23.08.2002

DƏLİ KÖNLÜM
Ey hey..y..y..
Dəli könlüm, nə sızlayırsan?
Dağda zirvə deyilsən, nə buzlayırsan?
Bulud leysan ağlamır,
Dərə kimi, çay kimi
nə çağlayırsan?
O, nə sirdi, demədin,
nə saxlayırsan?
Ey hey..y..y.. dəli könlüm,
Nə gəzirsən dağı-daşı,
Dünən odlu Qarabağda, Fələstində,
Bu gün İraqdasan.
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Nə vaxt məni yada salarsan?
Nə vaxt məndə olarsan?
Mən də döyüş meydanıyam,
Mənə də yan!
Ürək dedi, – bir dayan!
Sən də olma çoxüzlü,
Sən öyrətdin,
çəkim mən də bu zülmü!
24.08.2002

EŞQİN CAZİBƏSİ
Mən səni
bir nöqtədə gözləyə bilərdim,
gəzməyə bilərdim.
Hara getsən,
bu nöqtəyə gələcəkdin,
gec ya tez.
Eşqin cazibəsi çəkdi məni dalınca.
Odur ki,
Ömrüm yollarda qaldı,
Ev görmədim doyunca.
Ömrümü bir ovuc darı kimi
Yollarına səpdim ömrüm boyunca!..

ÖMRÜM BOYU
Ömrüm boyu,
qoynumda ilan bəsləmişəm,
insanlığımdan!..
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İlan dönməyib ilanlığından,
Mən də insanlığımdan!
20.05.2002
BU BAHAR
Kefi pozulub quşların,
uşaqlar çatıb qaşların,
boylanır pəncərələrdən...
Baxma ki, bu bahar
havalar soyuq keçir.
Buludlar karvan-karvan
belədən-belə köçür.
Ağaclar yarpaqlayır,
otlar boy atır,
Yaşayır həyat eşqi...
Yağışlar bezdirsə də adamları,
Döyür eşqin qapısını addımları.
21.04.2002
GƏLMİŞƏM
Mən bilirəm, dünyanın
harasından harasına gəlmişəm.
Elə bilmə qarasına gəlmişəm.
Çəkmək üçün sığal, Yerin
yarasına, gəlmişəm.
Dərd əlində ağlayanda analar,
sinə tutum gözlərin
bıldır-bıldır qorasına, gəlmişəm.
12.04.2002
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MƏN YAZIQ
Sıyrılıb qınından möcüzə kimi,
Niyə öldürürsən məni, ay gözəl?
Salıb yaman günə, uşaqlara da
Niyə güldürürsən məni, ay gözəl?
Sənin gözəlliyin cinayət edir,
Meydanda günahkar, ölən mən yazıq.
Ölüm nəyə lazım, gor əzabını
Hələ diri ikən görür, mən yazıq.

GÜNÜM MƏNƏ MƏZARDI
Günüm mənə məzardı,
Bura gəlsə Əzrayıl,
Əzrayıl da azardı.
Yalan tutub ölkəni,
Bu da bir cür azardı.
Düz yazanı sayan yox,
Kişilənib deyirlər:
– Sabir sağ olsaydı əgər,
Görün nələr yazardı!..
22.08.2002

GÜNƏŞ BALASI GÜNƏBAXAN
Günəş balası – günəbaxan,
günəşə baxa-baxa, günəşi içirdi.
Xəyalında, fikrində
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yerdən küsüb, günəşə köçürdü.
İçdi, içdi günəşi o qədər ki,
başını qaldıra bilmədi,
sərxoş adamlar kimi.
Toрpağa üz tutub üzr istədi,
– Günəş vəfasızdı, – deyib
günəşi pislədi.
Sonra da
quşlar bildi işlərini.
Danışa bilməsin deyə,
Əyilib dənlədilər dişlərini.

KÖLƏDİ DÜNYA
Kiminə elə,
kiminə belədi dünya!
Düşmüsən,
ölüncə varsan, belədi dünya!
Kim kimdi, kim nədi,
Hamıya bildiyini elədi dünya!
Günəşin qalaktika evində
Günəşə kölədi dünya!
Avqust, 2002
***
Anaları öyə-öyə,
– Sən tacımsan, – deyə-deyə,
Qaldırdıq yerdən göyə.
Bir sualım var, demək olarmı;
Əxlaqsız qadına da
Ana demək olarmı?
22.04.2002
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YAŞAMAĞA DƏYƏRMİ
Deyilə bilmirəm, nağıl kimiyəm,
Yeyilə bilmirəm, noğul kimiyəm,
Ürəyi korşalan oğul kimiyəm,
Yaşamağa dəyərmi?!
Bəşəri biçənin dəryazı iti,
Biçilən bəşərin fəryadı iti,
Tərifə tutublar hər yadı, iti,
Yaşamağa dəyərmi?!
Göyə buxarlanıb ağlatdım göyü,
Quruda bilmədim iki göz gölü.
Yanan dahilərin külüyəm, külü,
Yaşamağa dəyərmi?!
Avqust, 2002

QOCALIRIQ
Qocalırıq,
Aça bilmirik fikrin düyünlərini,
Dəyişik salırıq
həftənin günlərini.
Bir uşağın adını tapınca,
Üç uşağı çağırırıq.
Gah – ay qıçım, ay ayağım,
Ay başım, – deyib çığırırıq.
Gah da,
eh, nə deyim,
Gah da
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uşaq kimi fağırlaşır,
hamıdan güc umuruq.
Əlimizdən iş gəlmir,
Gah küçəyə, gah qonşuya cumuruq.
Əllərimiz
atılmaq istəyir meydana
yumruq-yumruq,
Qollarımız –
Qırılmış budaq kimi yana düşəndə,
Qocalığı duyuruq,
Əlimizin arxasını yerə qoyuruq!..
02.06.2002

GECƏNİN QARANLIĞINDA
Gecənin qaranlığından sağdım,
işıqlı gündüzümü.
Mənimlə söhbətə qoşdum
ulduzların “Dolça”, “Buğa” bürcünü,
Yumub gözümü,
gecənin zirvəsindən
Nur dənizi gündüzə atdım özümü.
Cilovlayıb yolları,
mindim yəhərsiz at kimi...
İş yerim – dayanacağım.
Nə qazandım, o oldu, dolanacağım.
Artıq tikə yemədim, boğmalanam.
Başı boş,
Cibi dolulara əyilmədim, doğmam ola.
29.06.2002
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GECƏ ÖMRÜ
Gecə dolmuşdu evimə,
Od ürəkli nəfəs verdim,
ərisin...
Fikrim yerimədi, gecə ərimədi,
İnsan kimi nəhəngə əyilmədi.
İt hürdü, canavar uladı,
Tülkü tülkülük etdi.
Gecə getdi yolunu,
xeyirdən şərəcən,
Axşamdan səhərəcən...
30.06.2002
MƏCNUNLUQ
Sən qarının,
Mənsə sözün Məcnunuyam.
Sən dünyanın –
Üzlər görmüş qarnının,
Mənsə sözün Məcnunuyam.
Leyli vüsal vermədi,
Verdi, ölməzlik verdi Məcnuna.
Nəyi vardı Məcnunun
bu ilahi eşqə görə,
bir quru candan özgə?
Eşqi ayaq tutub yeriyincə
Canı verdi eşqinə.
birdən-birə yox, cirə-cirə.
Bu dünyada,
ölüm olub hər cürə.
Olmayıb, olmayacaq bu cürə...
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ZƏNG EDİN
Qocalara, tənhalara zəng edin;
bir salama,
– «necəsən»ə – möhtacdılar,
Nə xəstədirlər, nə də acdılar.
Filankəsə,
bəsmənkəsə zəng edin, təklənməsin,
hənirtidən, vızıltıdan səksənməsin.
Heç qohumun, dostun deyil,
tanışın da olmasa,
qaraqabaq – danışan da olmasa.
Bu tənhalar bir zaman
hər haraya yetərdi.
Qalmasınlar kimsəsiz,
Kimsəsizlər çörəyə yox, suya yox,
bir salama, necəsənə möhtacdılar.
Sizdən heç nə ummurlar,
ayaqları getməsə də,
ürək ilə
üstünüzə cumurlar.
Gərək deyil, biləsiniz
toxdular, acdılar,
bir salama,
– «necəsən»ə – möhtacdılar.
21.09.2002

DƏRDİMİN DƏRDİ DƏRD
Dərdimin dərdi dərddi, dərd ilə cövlan edərəm,
Düşə dərdim əlimə, mən onu ceyran edərəm.
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Nə qədər dərdli gələ, lap gələ ardınca Əzim,
Açaram dərdlərimi, dərd ilə heyran edərəm.
Qələmin qüdrəti topdan da, tüfəngdən də böyük,
Qəm ilə cövlan edib, bir yeni dövran edərəm.
Şairəm, Tanrı sevir, kim məni yandırsa, yanar,
Kim sevərsə, mən onu könlümə mehman edərəm.
Çağır İsgəndəri, yansın bəşər övladı üçün,
Kəsmərəm quş başı da, düşməni candan edərəm.
26.01.2001
İLAHİ
İlahi,
Minib çapdım at anları,
Dəryazladım ot anları,
Alovladım od anları.
Çiçəklədim olanları,
Yamanladım yalanları.
Əriştəlik xamır yolu,
Doğradım addım-addım.
Yaxşıları, pisləri,
Pislərə yaxşı qatdım;
Dünya kökdən düşməsin.
YARIM HEYY..Y..
Əyri, düz,
Soyuluram gecə-gündüz.
Qanlıdır yaram heyy..y..
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Yarım, heyy..y..
Qoca dünya – qoca qarım, heyy..y..
Arzulara, ümidlərə qəfəsəm, qəfəs,
Göyə buludlanıram nəfəs-nəfəs.
Xərclənirəm adamlara, söz-söz, səs-səs.
Bilən bilir qədrimi,
Bilməyənlər çilikləyir qəlbimi,
Yarım, heyy..y..
Qoca dünya, qoca qarım, heyy..y..
Daş üstəyəm, daş altda
yatıb böcək,
Böyümüşəm bir böcək.
Nə yaşadıq, gördük ki,
Biz də dünyadan köçək
A yüz yaşlı qarım, heyy..y..
Yarım, heyy..y..
Açılıb dünyanın üfüq yaxası,
Çalınıb ömrümün xamır halvası.
Bişib yuxası,
Fərqi nədir min illik,
bircə günlük bu ömrün!
Haydı, haydı, hardasan
Şirə çəkən arım, heyy..y..
Yarım, heyy..y..
Dəliyəm, dəlilərlə,
Ölüyəm, ölülərlə.
Əliyəm, əlilərlə,
Vəliyəm, vəlilərlə,
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Özüm kiməm?
Sevinc dolu dəliyəm,
Barıt dolu ürəyəm,
Əsib keçən küləyəm,
Bircə ovuc küləm, kül,
Küllənmə sən külümdə,
Olma, olma,
Sən də mənim günümdə.
Qaranlığa açaram, yol açaram,
Yarım, heyy..y..
Qoca dünya, qoca qarım, heyy..y..
Mən aşiqi deyiləm
qələm görən dul sözün.
Ayağı qabar-qabar,
Əlləri qançır olan
Yolçusuyam qız sözün,
Yarım, heyy..y..
Qoca dünya,
Qoca qarım, heyy..y..
Mənim məndən xəbərsizim,
Ələksizim, xəlbirsizim,
Nəyim var ki, ələyəsən?!
Mən kiməm ki, neyləyim,
Sən kimsən ki, neyləyəsən?!
Yazımıza sığınmışıq,
Çoxumuza, azımıza sığınmışıq,
Yarım, heyy..y..
Qoca dünya, qoca qarım, heyy..y..
Əlim əlində çiçək,
Sözüm dilində çiçək,
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Söz arım, ay söz arım,
Gəl, sözümdən şirə çək.
Başımız qovğalarda,
Bu qovğa çox çəkəcək,
Dəyişəcək halım, heyy..y..
Yarım, heyy..y..
Gözü gözümdə qalan,
Bir də közümdə qalan,
Alışım, tonqallanım,
Günəşə od verməyə
Əbədi tonqal qalım
Yarım, heyy..y..
Qoca dünya, qoca qarım, heyy..y..
27.12.2001

YAR GƏLƏCƏK
Elə durulmuşam;
Yağışdan sonrakı göy kimiyəm.
Çörəyinə, suyuna, daşına, torpağına
Sevgi hopan öy kimiyəm,
Yar gələcək.
Elə durulmuşam;
Gördüyümə, bildiyimə
elə vurulmuşam,
elə bil ki bu yaşımda
Nə incimişəm, nə yorulmuşam,
Yar eşqinə çiçəkləyən
toxum kimi,
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Ağız açıb-yarılmışam,
Yar gələcək!
Elə durulmuşam;
Elə bil ki dənizəm,
Dumduru söz gözləyən
ürəyimə dəhlizəm.
Əvvəl məni sıxacaq,
Dəhlizə çıxacaq sözlərim,
Yar gələcək.
Söz çıxdımı dəhlizə,
Mənim deyil:
Bəlkə, xəbis ürəkdə,
Bəlkə, dəniz ürəkdə,
Yurd salacaq sözlərim.
Dil açacaq, ya solacaq sözlərim?
Nə fərqi var, yar gələcək!..
24.05.2001

ANAMA
Ana,
Sərt qəbir daşına üzümü qoydum,
Elə bil qəbrinə özümü qoydum.
Yayın istisində sərinlik duydum,
Bura cəhənnəmdi, cənnət, bilmirəm,
Gələn mələklərin səsinə uydum,
Özümü ruhumdan əlimlə soydum,
Gördüm nə qələm var, nə də ki, kağız,
Cənnətə düşmüşdüm, cənnətdən doydum...
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Harda sükut varsa, orda mən yoxam!
Varam o yerdə ki, həyat qaynayır,
Nadanlar əlində qalsa da yaxam.
23.10.2001

QIŞ
Daha əllərim çatmayacaq
Əllərinə günəşin.
Buludlar yaxın olacaq əllərimə.
Qış pozacaq
Yayın, payızın yazdığını,
Kimsə görə bilməyəcək
Şairlərin yozduğunu.
Yazılmamış
ağ kağıza dönəcək təbiət,
Qəlbi, ruhu oxşayacaq
ağ-ağ zambaq ağaclar.
Ov qanından imza atacaq
ağ kağıza ovçular.
Təbiət belə də seviləcək,
Ac qalacaq dovşanlar,
Tülkülər dovşan yeyəcək,
Qismətinə – şükür! – deyəcək.
Nə qədər qış var,
Evlərə pənah gətirəcək quşlar.
Buz sallanacaq evlərin
navalçalarından,
Dağların qaya saqqalından.
Çilçırağa bənzəyəcək
sırsıralı ağaclar.
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Utanar, yoxsa qorxar,
Təbiət qonağından;
Yazqabağı, günəş açar
Sırğa-sırğa buzları
ağacların qulağından...
01.11.2000
VAXT
Zaman vaxtı döşləyir,
Saat beşə işləyir...
Şeir yazıram, –
Vaxta qəbir qazıram.
Vaxtın əlindən
Hələ dil görməyən,
yuxuya da girməyən
söz alıram.
Vaxtı, Allahsız quldurların
soyundurduğu adamlar kimi
Lümlüt yola salıram.
Vaxt gedir deyinə-deyinə,
söyə-söyə,
Qələmim əlimi sıxır
öyünə-öyünə!
Vaxtı geyib əynimə,
yola çıxıram.
Dosta, tanışa salam verib
Əlini sıxıram.
Dünya deyil əynimə,
Vaxt dağılır üstümdən
yollara darı kimi.
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Vaxtdan şirə çəkirəm,
Çiçəklərdən şirə çəkən
arı kimi.
Oktyabr 2000

BU YAY AXŞAMI
Bu yay axşamı;
Hardasa kimsəsiz bir insan ölüb,
Bəlkə, ona görə ağlayır göylər?
Qara bulud geyib matəm libası,
Qara örpəyini bağlayır göylər!
Gör necə hönkürür, necə çağlayır;
O kimdir, bu qədər əzizdir ona?!
Göy onu çimdirir mürdəşir kimi,
Elə bil göy özü kənizdir ona!
16.06.2001
***
Mən dalğalar qoynunda
üzən bir gəmi,
Sən mənim
ürək adlı göyərtəmdə sərnişin.
Dalğa məni atıb-tutur,
Əllərim yaxandan
bərk-bərk tutur.
Sən məni düşünürsən,
özünə görə,
Yalvarırsan, taleyin
üzünə gülə;
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Çevrilməyə bu gəmi.
Mən dalğalarla döyüşürəm,
Sənə görə.
Çalışıram, dalğalara
Ümidlərin
sinə gərə!..
8.04.2002

NÜYDÜ KƏNDİNDƏ SƏHƏR
Dağların yamacında
Bilmirəm neçə öydü,
havası
gül ətrinə bulaşıb,
Qızlarına baxmışam,
Fikrim dolaşıb.
Heyvası
Ulduz-ulduz salxımlanıb
Ağaclarda.
Bir ananın baxışları yol çəkir,
Balası var uzaqlarda.
Bir at kişnəyir örüşdə,
Bir at səyriyir yorğa yerişlə.
Bir balaca uşaq da
Əlində pendir-çörək,
Gedir gəvələyə-gəvələyə.
Gözü düşüb çəməndə,
Papaq-papaq göbələyə.
Uçur vəhşi göyərçinlər,
Çığırışır sığırçınlar,
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Dolaşalar buludlanıb,
Göy üzündən doyanda,
Şuma yağsın.
Qollar çırmalanıb;
İnəkləri eydirsin,
Çöllərin barını
Evlərə daşısın,
Qışın dizini qatlayıb
Baharı qarşılasın.
Çəkib Nüydünün söz şəklini,
Yüklədim əsrin tərkinə;
Ya bəxt,
Harda tökülə-tökülə!..
Şamaxı, 16.10.2005

ANA
Sən qəbir səssizliyində,
Mən
Haylı-küylü sənsizlikdə!
Səndən mənə yol hanı,
Məndən sənə yol qısa!..
Ana, elə bezmişəm;
Mənə qalsa,
Nəvə, nəticə qoysa,
tez gələrəm yanına.
Sürüşür
ayağım altında torpaq,
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Payızım yaxınlaşır;
Başımda durmur papaq,
Əlimə yatmır qələm.
Bu son şeirimi yazım,
Son kitabım gül açsın,
Son nəvəm də dil açsın,
gəlirəm, ana!..
11.10.2004

GÖRÜŞ
Şamaxıya gəlmişəm,
Dağın daş körpələri,
Ayağıma qaçdılar,
Qaya-qaya gəncləri,
Sevinclənib uçdular.
Məni öpmək istəyən
Küləklər döyüşdülər.
Çiçəkləri, gülləri
Gör necə öyüşdülər.
Buludlar qalxan tutub,
Göyə sinə gərdilər,
Könlüm açılsın deyə,
Quşlar uçub gəldilər.
Yayın isti günündə,
Göylər bulud ələdi.
Qan kimi çiyələklər,
Qımışıb gülüşdülər.
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Uşaqlar da, böyüklər də
Görüşə gəlmişdilər!
Şamaxı, 27.04.2006

YERƏM, GÖYÜMSƏN
Həyat buludusan –
həya yağır üzündən.
Qışda bahar boylanır
Cığırından, izindən.
Gülüm, elə göyçəksən,
Hiss etmərəm, bir səhər
Candan canımı çəksən.
Olsa da dünyada
Dörd milyard adam,
Elə bilirəm
Dünyada təksən.
Mən Yerəm, sən Göysən;
Bayram edərəm,
bulud qəzəbini üstümə töksən.
Bahar yağışına nə var ki,
Gülüm,
Günəş gözlərinin odu yağacaq;
Üstümə tökülən qəmi, kədəri,
Məndən yığacaq.
Gün düşəcək ürəyimin buz qütbünə,
Sevinc fərman yazacaq
Kədərimin qətlinə.
Ən xoşbəxt adamı mən olacam yurdun.
Komandanı olacam qatar-qatar düzülən
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Arzu-arzu ordunun.
Sən gələndə əmr edəcəm:
– Arzularım, ümidlərim,
Düzlən!.. Farağat!

OYANDI KÖNLÜM
Gözlərin dan yeri;
Söküldü birdən,
Üstümə nur seli töküldü birdən –
Qəflət yuxusundan oyandı könlüm,
Eşqin rənglərinə boyandı könlüm.
Zülm elə, zülm elə;
Nə bir inciyən, nə də ki,
Səndən doyandı könlüm.

BU EVİN PƏNCƏRƏSİ
Bu evin pəncərəsi
Paxıldı, məni görüb
Gözlərini bağlayıb.
Əlçim bulud ağlayıb,
Şüşəsi yağış süzür.
Bu evin pəncərəsi,
O qızın gözləridi,
Hələ alışa bilmir.
Gözlərinin dibində
İşıltı var, işıltı,
Həsrətin közləridi,
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Alışacaq!
Həsrətini yandırıb
O qız mənə qovuşacaq.
27.10.2008

SƏNİNLƏ
Hara baxırdım,
Ora axırdın
İşıq telinlə.
Dağam, qopardın
aldın, apardın,
Hörük selinlə.
De, kimdən küsdün,
Telini kəsdin,
Sən öz əlinlə.
Gün gələ, öləm,
Göz açıb, görəm.
Saçını hörəm,
Gülüm, səninlə.
1997

SARI
Sarı dedim,
Saraldı dünya.
Sarı sarmaşıq kimi
155

İsgəndər Etibar

Sapsarı günlərə
Sarıldı dünya.
Sapsarı qan axdı
Rəngi saralmış dünyanın
Gömgöy damarlarından.
Sapsarı dəqiqə yarpaqlar yağdı
Günlərin budaqlarından.
Ürəyi partladı gündüzün,
Rəngi qaraldı,
Üstünü gecə aldı,
Sapsarı saralan dünya
Gecənin altında qaldı...
SÖZLƏ OYNAMA
Mənim şair könlüm, şair xəyalım,
Səthi nəğmələrlə ovunmayacaq.
Yağışlı, boranlı şeir yolunda
Qadadan, bəladan qorunmayacaq.
Atacaq özünü odlar içinə,
Vəlvələ salacaq adlar içinə,
Çıxacaq orbitdə yadlar içinə,
Buzqıran gəmidir, söz dənizində
Donmuş fikirləri əridəcək o,
Daşa, daş ürəyə yeridəcək o.
Dünyamız körpədi, hələ süd əmir,
Onu böyüdəcək söz qucağında.
Həyat məktəbində qayda pozanın,
Tutub qulağından söz əlləriylə,
Çəkib saxlayacaq söz bucağında.
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Söz ilə oynama, uşaq deyilsən,
Ay uşaq, yandırar əlini sözlər.
Soyuq ürəyinə salma sözləri,
Üşüyər, üşüdər elini sözlər.

ÖMÜR YÜKÜM
Qumlu səhra idim,
Söz buludu atam, söz-söz,
Layla çəni anam, söz-söz,
Yağdı... yağdı üstümə...
Buğum-buğum boy atdım,
Kəlmə-kəlmə cücərdim.
Sözlə yatıb, oyanıb,
Söz buzuna,
Söz dağına güc gəldim.
Azıb itməsin deyə,
Hər sözümə göz oldum.
Şeirin, sözün, hünərin
Şamaxı ocağında
mən də dönüb köz oldum.

DƏRS
Allahım,
Ləçəkləri saat-saat tökülən
İşıqlı günündəyəm –
İlməsi çətin açılan düyündəyəm.
Xəbərim yox
Ləçəyin tökülməyindən,
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Vaxtın sökülməyindən.
Görünən cismimdi,
Mən içimdəyəm.
Fikrin arandan dağa,
Dağdan arana köçündəyəm.
İlahi səs qucaqlayıb,
Aparıb
Bu dünyanın iliyini sovuran,
Bu dünyada dünya quran,
Misra-misra damarlara
Qanımdan qan köçürən,
Gözlərimin odunu keçirən
Yerdən böyük, göydən dərin
Söz adlı dünyadayam.
Məni danışdırmayın,
Fikrimə səs atıb
qarışdırmayın,
Qırıla bilər
Fikrimin durna düzümü.
Diksinib
ata bilərəm
ucalıqdan özümü.
İtirə bilərəm
Kilometrlərlə dərinlikdən
Tapa bildiyim sözü.
Ayrılsam, dünyanın
qapısı bağlanacaq.
Tilsimlənəcək.
Nə doğmalar, nə özgələr
aça bilməz bu tilsimi.
Mənim boynumda qalacaq
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bu ağırlıq.
Səhərim açılınca,
ulu Tanrı verəcək dərsimi.
19.04.2007

VAR İDİMİ
(Rəsul Rzaya)
Narın-narın dalğalar
Gah verdilər dil-dilə,
Gah tutdular əl-ələ.
Əlbir, gücbir oldular,
İri, qaya dalğanın
Külünü sovurdular...
Dedilər: “yalançıdır,
ənənəyə yabançıdır”.
Narın-narın dalğalar
İri, qaya dalğanı
Dandı... dandı,
Qaya dalğa
“Varam” – deməyə utandı.
Zaman dedi sözünü:
Qaya dalğa dəniz boyu yeridi,
Var idimi narın-narın dalğalar?

DƏQİQƏLƏR, SAATLAR
Dəqiqələr, saatlar
Yeriyir üstümə Yerdə dağ kimi.
Əriyir üstümə kərə yağ kimi:
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Hopur hüceyrələrimə saatlar,
Məni məndə hərəkətə gətirir –
Maşına tökülən yanacaq kimi.
Sonra
Futbol topu kimi ötürür
arxadan gələn dəqiqələrə, saatlara.
Bir gün də
Bu dəqiqənin atdığı düşür
Sonrakı dəqiqənin əlindən,
qopuram təməlimdən.
Ölüm durur qəsdimə –
qələbə bayrağı sancır üstümə.
08.04.2007

DAŞ
Bu gün
Üstündə oturmuşam...
Bu daş,
Sabah baş daşım,
Qəbir daşım ola bilər.
Adımı,
Doğum, ölüm ilimi
Fikirlərdə oyadar.
Ürəklərdə püskürər,
Məni unudanların
yadına sala bilər.
Nə zamansa
Üstündə kimin adı,
Nəyin şəkli olmasına görə
Muzeylərdə qala bilər.
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Sabah üçün bu günün
Dili ola bilər bu daş.

YAD NƏFƏSİ
Demə ki, cansızdırlar:
nə su içir, nə çörək yeyir,
Yox, yox...
Evin divarları da,
qapı da, pəncərə də qəmlənə bilir.
Yad nəfəsdən, yad sevincdən.
Otaqların havası nəmlənə bilir,
Belə evin havası araqdan betərdi;
Bu havadan keçəndə,
Beş-on qram içəndə
adam dəmlənə bilir.
Yad olubsa evimdə;
Yaralı pələng kimi
geniş açıb cəngini, qapı bağıra bilir.
– Ev yiyəsi, hardasan? – deyib çağıra bilir.
Eşidirəm bu səsi hansı qitədə olsam.
Diksinib oyanıram, əgər xəyala dalsam.
Yatsam, bu səs çalınır həyəcan zəngi kimi.
Ölsəm,
məni dirildər çalınan “Cəngi” kimi.
Yad olubsa evimdə;
Divarın qaş-qabağı
ürəyimi dağlayır,
Sınır gözümün nuru,
161

İsgəndər Etibar

Yad nəfəsi –
tıxac olur boğazıma,
sevincimi doğrayır,
Səni məndən oğurlayır.
Yad olubsa evimdə;
Ev yüyənsiz at kimi
hara çapır, bilmirəm.
Sanki yanan ocağa
qəfil benzin tökürlər.
Gözüm baxa-baxa,
köksümdən ürəyimi çəkirlər.
Yanağım şaxta vurmuş
çiçək kimi sozalır,
həyatım bircə gündə
on il, yüz il qocalır.
Ömrüm sənə bağlanan,
səndən açılan bir topa sapdı;
Səndən ayrılmadı –
havada uçdu,
suda gəzdi, quruda qaçdı...
Bütün yollar, cığırlar
evimizdən açılan,
Bir ucu ürəyimin
zirvəsindən asılan
Duyğu, sinir təlimdi;
Diksinirəm –
quş da qonsa,
səs də qonsa bu telə.
Bu tel ilə bağlıyam
həm evimə,
həm də elimə.
162

Sən dənizsən, gülüm

ÜRƏYİM
Bu gecə
Qanadı qırılmış quş kimi
Uçmağa can atır,
uça bilmir ürəyim.
Balaca uşaq kimi
arzuların dalınca qaçmaq istəyir,
Qaça bilmir ürəyim.
Çəmbərinə sığmayan dənizdi,
Bu sahil sinəmi döyür...döyür...
hərdən qəzəblənəndə,
Dalğasını sillə kimi üzünə çırpan
Sahili döyür... söyür...
Bəzən ağla sığmayan,
Bəzən inanılmayan
Həqiqəti görür, duyur
Nə yatır, nə uyuyur ürəyim.
Qorxur, desə,
“Dəli olub” deyərlər.
Bəlkə, buna görə hər duyğunu danışana
“Dəli” deyirlər.
Ürəyim, olma bezar,
Duyduğunu, gördüyünü deməyi bacar.

YARPAQ YAĞIR
Küləklər ulayır fağır-fağır,
Bulud-bulud ağaclardan
yarpaq yağır.
Torpaq açıb ətəyini,
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Dərə-dərə ciblərinə
yarpaq yığır.
Yarpaqlar ölü sərçə kimi
tökülürdü budaqdan.
Yarpaqlar ölürdü
torpağın üstündə, günəşin altında,
dərə dibində, şair qəlbində.
Ölüm ölümdü,
İstər işıqda öl,
İstər dərə dibində...
Qızıl kimi saralırdı yarpaqlar
ölüm qabağı,
Külək qovub apardıqca yarpaqları,
Elə bil soyulurdu yerin qabığı.
Bəlkə, elə qızıl da
Ölməkdə olan insandı,
Saralıb qorxusundan.
Tamahkara, acgözə
Sarılıb qorxusundan.
Payız gülür,
Küləklər ulayır fağır-fağır...
Bulud-bulud ağaclardan yarpaq yağır...
Oktyabr, 1980
PIÇILTI
Ürəyimlə qulaq asdım:
Meşənin o başında
Dərdini pıçıldayır işıldaböcək,
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Pıçıltıyla danışır
ot otla, çiçək çiçəklə.
Gecələr
Ulduzların pıçıltısıdır,
Yağır üstümüzə işıq-işıq.
Yerlə göyün sevgisindən
Cücərir toxum.
Pıçıldayır bənövşə:
– Günəş, Günəş,
Tut əlimdən, göyə qalxım.

KÖHNƏ TANIŞLAR
– Sənin gözəlliyin mənə tanışdı,
Od saçan gözlərin bunu danışdı.
– Sən də mənə tanışsan,
Yadıma düşdü:
Bu, uzun tarixdi,
Bu, uzun işdi.
– Qədim Qobustanda görüşmüşük biz.
– Bəlkə, Azıx olub görüş yerimiz?
– Doğru deyirsən! Yadıma düşdü:
İlk dəfə sən mənim
oduma düşdün,
O zamandan dəyişdin.
– O vaxtdan insan olub,
İnsanlıq yoluna düşdük.
– Biz məhəbbət közüyük!
– Bizdən köz götürüb sevən ürəklər.
– Bizik – Odam! – deyən qəlbi kövrəklər.
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BİLMİRƏM
Yanaqların
ocaq üstə dəmir kimi közərir...
Kirpiklərin, yelpik kimi yelpikləyir, yanmasın.
Başın üstə,
Qonmaq üçün yer axtarır qəm, kədər.
Əllərin ürküdür, sənə qonmasın.
Üfüq kimidir gözlərin,
udur fikirlərimi
üfüq günəşi udan kimi.
Sinən – qarlı dağ sinəsi,
baxışlarım sürüşür üstündə,
Gözlərim yıxılır ümidsizlik dərəsinə,
Dönürəm eşqin dəlisinə.
Çıxa bilmirəm insan dairəsinə,
yapış əlimdən!..
Dilin!.. Aman! Aman!
Dad əlindən!

15.02.2003

DÜNYA DAĞILMAZ Kİ
Elə-belə baxma mənə,
Gözlərin sürüşər.
Mən elə-belə adam deyiləm.
Gəl, oturaq üz-üzə;
Kirpiyimlə
Gözlərinə sığal çəkim.
Öpüşümlə
Əllərinə gül səpim.
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Ürəyinə
Sığal çəkim dilimlə.
Vaxtı, saatı
Baldan şirin yemiş kimi,
dilimlə,
– Oxxxay..y.. – deyib gir həyata.
Fərəhə uzan,
Sevinci çək üstünə.
Torpağa yağış hopan kimi,
Yağım söz-söz, hopum sənə.
Sözlərimdən tutuşan
Yanaqların közərsin,
Qığılcım-qığılcım
Qopum səndən,
Paltarına od düşsün,
Alova bürün,
Onda bilərsən
Cənnətdi ömrün!..
Unudaq göyü, Yeri,
Elə bilək boşluqdayıq.
Dünya dağılmaz ki,
Ömrü belə başlasaq?!
Bir saat, bir gün
Belə yaşasaq?!
Elə-belə baxma mənə
Gözlərin sürüşər.
Mən elə-belə adam deyiləm.
19.11.2005
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GÖZLƏRİN
Gözlərin gözlərimi əsir alıb,
Gözlərim məğlubdu, gözlərin qalиb.
Hara aparırsan əsir gözümü,
Necə qıyırsan ki, mən gözsüz qalım?
Qorxuram gözümü gözündən salıb,
Dərədə, təpədə itirəsən, qız.
Kiminsə gözünü ovlayıb bir gün
Mənə, gözüm kimi gətirəsən, qız.
Qorxmursan?
Sənə gözüm kimi baxmaz o gözlər,
Sən ondan, tezliklə o, səndən bezər?!
16.03.2003
SƏNSİZLİK
Sənsizliyin səssizliyində,
Qaranlıq kölgəsində
Fikrimi çözələyirəm,
Əridib qurğuşun kimi,
Иrili-xırdalı söz eləyirəm.
Söz atomu, söz hidrogeni atıram
Namərdlərin bayquş diləyinə,
Adım düşməsin dillərinə.
Sənsizlik
Qışda damların qırağındakı
Salxım-salxım buz kimi
Salxımlanıb ürəyimdə.
Gilələnir və istəyir,
– Səni sevməyəcəyəm! – deyəndə,
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Ürəyimə bağladığım daşı dələ.
Bu gecənin qaranlığında
Qoruyuram həsrətini,
Düşməsin naşı ələ...
Sənsizlik can sirdaşımdı,
Kimsəyə deyə bilmədiklərimi
Sənsizliyə deyirəm.
Səhərlər hara getsəm,
Köynəyimin altından
sənsizliyi geyirəm.
Odur ki,
Sükut var içimdə,
Qarışmıram heç kimə.
Düşmüşəm sənsizliyin çöllərinə,
Günəş qəsd elədi,
Ay tumarladı, məst elədi.
Küləklər yolumu hamarladı,
Tufanlar pələng olub
Məni quzu kimi qamarladı.
Burulğanlar ruhumu ərşə çəkdi.
Aman Allah,
Nə idi mənim günahım,
Sevməkmi?
– Bəli!
Hər şey zərrə-zərrə,
Qramla hesablanıb.
Sevgi şərab kimidi,
Artıq içiləndə ağıl korlanır,
Qulaq karlanır,
Göz kor olur...
13.08.2005
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ALTMIŞ DOQQUZ YAŞIMDA
Altmış doqquz yaşım var...
Yer şarı qaş-göz oynadır.
Çatılmış qaşların
Uçurumundayam.
Qəbir açıb ağzını.
Bu yaşda;
Həsrətindən
Sızım-sızım sızlayıram,
Buzlayıram,
Daş dəyən ayaq kimi
Göyərirəm.
Göynəyirəm.
Heç kimi görməyirəm.
Vaxtı geymək istədim,
Dar gəldi əynimə.
Dünya elə bezdirib;
Sərçə boğazı kimi
Üzərəm boğazını,
Keçsə əlimə.
Vaxt püskürür, küylənirəm,
Budağı kəsilmiş
Ağac kimi şüylənirəm,
Oğul-oğul, qız-qız.
Gör nə qədər ürəklənmişəm,
Diləklənmişəm...
Közləmişəm,
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Mən bir ömür
Bunları gözləmişəm?
İt də, həşərat da
Beləcə paylanır!
Yox! Yox! İllər boyu
Arıtlayıb ömrümü,
Qaytarmışam ölümü.
Yaratmışam eşq ilə
Yarıtmışam elimi.
Sənsizliyin içində
Yaşayıram,
Yaşadıram səni də.
Bir məktəbli oxudu şeirimi,
Sözlərdə sənin ətrin,
Eşqimizin odu vardı.
Qanadsız insana
Qanaddı şeirim.
Sənsizlik dənizini,
Qala-qala illəri
Yarıb gələn inaddı şeirim!
Sənsizliyə köklənib.
Altmış doqquz yaşımda,
Məni göynədə-göynədə
Göyərdir,
Sevmək öyrədir eşqin!
15.02.2006
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TƏK MƏNİM GÖZÜMÜ
Ay işıq topası, Günəş zərrəsi,
Hara gedirsən?
Sənə həsrət qalan çinarlara bax,
İşığın, gözündə sınanlara bax.
Gör neçə oğlanın, qızların belə,
Gözləri qırılıb səndə qalıbdır.
O qədər nurlu göz sayrışır səndə,
Elə bil bir parça ulduzlu göysən.
Soyunma, baxışlar dağılar Yerə,
Gör necə qiyamət qopar, ay gözəl.
Gözləri qırılıb səndə qalanlar
Çətin gözlərini tapar, ay gözəl.
Silkələn, tökülsün bütün baxışlar,
Tək mənim gözümü apar, ay gözəl.
15.08.2005

DOLUB SİNƏMƏ DƏRDİN
Dolub sinəmə dərdin;
İztirab içində sızlayır qəlbim.
Dərdin qışdı, qar yağır,
qar yağır, sinə dərəm,
aman vermir, sinə, dərəm,
buzlayır ürək.
Dolub sinəmə dərdin;
bir səsə, bir sözə bəndəm,
dolu barıt çəlləyitək...
Sevincimi qəm yeyib,
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atıb məni
alma çəyirdəyitək.
Dolub sinəmə dərdin;
nazını çəkirəm namərdin,
namərd də qara daşdı
cənnət bağında,
götürən də peşiman,
götürməyən də.
Dərd əlində yeyilib
qurtarmışam,
kəsilib doğranmışam,
gözdən oğurlanmışam,
həyat, həyat belədi, –
kəsirlər ağacı
meyvə gətirməyəndə.
Dolub sinəmə dərdin;
ürəyim bir badədi,
siləmə dərdin.
– yaman dərdlisən, – deyib
səni məndən gizlədin,
fikrin, sözün tinində
sevincimi gözlədin.
Sinəm elə yandı ki,
ürəyim söz közlədi.
Dolub sinəmə dərdin;
Yayda, qışda
– cik-cik – oxuyur sərçə dərdim,
Baharı gözləyir qaranquş sevincim.
Noyabr, 2002
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QALIB
Yanıb, yanıb, kömür kimi qaralmışam,
Közüm qalıb içimdə.
Zəng kimiyəm, kimsə vurub qırılmışam,
Sözüm qalıb içimdə.
Boy atmışam, çinar kimi ucalmışam,
Özüm qalıb içimdə.
Əssə külək, qopsa tufan, sınmaram,
Dözüm qalıb içimdə.
Çox gəzmişəm, gəzmək üçün açılmağa
İzim qalıb içimdə.
Ölsəm əgər, bilin, yazılmayan
nəzm qalıb içimdə.
03.02.2001

VAXT İÇİNDƏ
Əllərim, ciblərim,
Papağım vaxtla dolu.
Gedirəm
Vaxt içində uzanan yolu.
Vaxt içində,
Dənizdəki yosun kimi yellənir
Başımın tükü.
Tanrıdan vaxt alıram,
Balıqlar, balinalar
yem axtarantək
Özümü axtarıram.
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Ayağım altına vaxt yığıb,
Boy atıram, böyüyürəm.
Oğula, qıza, nəvələrə bölünürəm.
Vaxt içində
Vaxta çökənlər,
Vaxt dibində
Vaxtı papiros kimi çəkənlər,
At kimi, öküz, traktor kimi
Vaxta qoşulub
Vaxtı çəkənlər görürəm.
Qəmdən, kədərdən beli yağır,
Fağır-fağır gəzənlər,
Zülmə dözənlər,
Vaxtdan uca duranlar,
Vaxtı,
Vaxtın başına vuranlar
Görürəm!..
Yağı, zülalı çəkilmiş
Sözün şorunu görürəm.
Vaxt saxlamaz məni,
Ölü balıq kimi ayaqlar.
Bürünüb səbirə,
Vaxta büküb
Məni atarlar qəbirə.
Qırxım, ilim çıxınca
Doğmalar, yadlar
Adımı dilində bayraqlar.
Vaxt biçimdəyəm,
Vaxt içindəyəm,
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Vaxtın cibindəyəm,
Vaxt aparır məni.
“Mercedes”, “Cip”-“Cip”,
Cib-cib,
Bir təyyarə udumu,
Bir ürək tutumu
Vaxtda yaşadım,
Şəhərlər arasında.
Sızladım,
Bəşərin yarasında!..
20.01.2006

SOYUNUB GEDİRƏM MƏN BU DÜNYANI
Bəsdi geydim,
Geyilməli nəyi qalıb?
Yoxdu məni duyanı,
Kirli, nimdaş paltar kimi
Soyunub gedirəm mən bu dünyanı.
Doğulandan çığırdır,
Hey qovdurur, çağırdır.
Tərs keçiyik:
Sərtləşirik, çəpləşirik,
Elə buynuz sındırırıq.
Fərəhi kasıb, eşqi yarımçıq,
Yediyimin,
Yarısı sümük, yarısı qılçıq.
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Dostları xain, qardaşı paxıl,
Mədələr işləyir, işləmir ağıl,
Soyunub gedirəm mən bu dünyanı.
Daş kimidir, qayadır;
Ağrыyыram, üşünmür,
Söz deyirəm, düşünmür.
Tüpürüb boz üzünə,
Soyunuram əynimdən,
Yaxşısını, pisini.
Atıram beynimdən,
Silirəm yaddaşımdan.
Məni kompyuter bilib,
Oyun oynadı məndə.
Hiyləsini,
Kələyini anladım,
Özümü danladım.
Nifrətimi,
Qəzəbimi sıxdım,
Иlan qabıqdan çıxan kimi,
Bu dünyadan çıxdım.
Zirvəsinə başı boşu
çох gedir.
Bir keçiyə qoşulub
Sürü-sürü köчü gedir.
Nəyimə gərək belə dünya?!
O üzlər ki, mən gördüm,
O üzlər ki, mən gedənə gedəcək,
Иstəmirəm
Bu dünyanı, o dünyanı!..
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Yoxdu məni duyanı:
Kirli, nimdaş paltar kimi
Soyunub gedirəm mən bu dünyanı.
30.12.2005

ÖZÜMÜ EŞİRƏM
Hər gün özümü eşirəm,
Hər gün sözümü eşirəm,
Kəsirəm günlərimin başını,
Bişirirəm illərimin aşını.
Qan su yerinə axır ömrümdə,
Saatlarım, dəqiqələrim
Sudan çıxan balıq kimi
çapalayır əlimdə.
Hər günümü
çıxardıram ömrümdən
Bir ağrılı diş kimi.
Ay bəlalı İsэəndər,
Sən özünü eşməyi
Bil, maaşlı iş kimi.
Ürəyimdə şəhid sözlərin
qəbiristanlыğы var.
Hər gün ziyarətə gəlir
Söz analar, söz qardaşlar.
Görün nələr çəkirəm,
Çəkməsin daşlar.
Hara gedirəm, kəsir yolları,
Üzr istəsəm, bağışlayarmı
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Şəhid sözlərin şəhid ruhları?
Bir də
vaxtsız qocaltdığım mən,
Söz oyununa salıb
oynatdığım o, sən, sən?
Hər gün özümdən çıxıram
Axşamlara, səhərlərə.
Fikrimin
təyyarə qanadlarından düşürəm
kəndlərə, şəhərlərə.
Səhərlər gecə növbəsindən,
Axşamlar səhər növbəsindən
gəlirəm.
Yanan arzuların külündə qalıb
Çox arzum, çox diləyim.
Közümü eşirəm,
Odumu kül basmasın,
Soyumasın ürəyim.
Qəzavü-qədər qoymur yatam,
Yadıma düşür anam, atam.
Ağrılı kədər qoymur yatam,
Az qalıram başıma dolan
Dünyanı başımdan atam.
Hər gün özümü eşirəm,
Mədənçilər mədən eşən kimi.
Hər gün özümü qazıram
Kənkan kəhriz qazan kimi.
Özümdə nə axtarıram,
nə gəzirəm?
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Hər gün özümü,
kəsək əzən kimi əzirəm,
Daş yonan kimi yonuram.
Hər səhər od vururam
Axşamdan qalan özümə,
Qızınalar közümə...
Vaxt hanı qeybət qırım,
Hanı məndə elə qırım?
Eşirəm, eşirəm özümü
Çağlasın içimdə
gözü bağlı sevgilər.
Vaxt hanı qeybət qırım,
Mən özümlə məşğulam,
Ona görə el sevir,
Ona görə məşhuram.
08.05.2005
DÜNYA BELƏ OLMAZDI
I
Dünya, nədən murdarsan?
Murdarlayan kimdi səni?
Kim yapacaq təndirinə
Xamır səni, kündə səni?
Kim sevəcək, oxşayacaq
Belə yaman gündə səni?
II
Mən hayqıranda sel kimi,
Sən də sızqovlasaydın,
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Mən haqqı yoğururkən,
Sən onu duzlasaydın,
Dünya belə olmazdı...
Mən Yer şarını bu başdan
O başa şumlamaq,
Tumlamaq istəyərkən,
Güc etsəydin qarışqacan,
Dünya belə olmazdı...
Mən baş qoyan yerə
Sən ayaq qoysaydın,
Mən yağırkən, sən dolsaydın,
Dünya belə olmazdı...
Səs çıxmayır tək əldən,
Mən sağ əl,
Sən də sol əl olsaydın,
Dünya belə olmazdı...
Mən sənə ağlarkən,
Sən mənə gülməsəydin,
Dəlini dahi,
Dahini dəli bilməsəydin,
Dünya belə olmazdı,
İnsan!..
15.07.2005

YUXU
Vahiməli
Gecənin qaranlığında.
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Gözlərimi yumub
özümü atdım yuxuya:
Yuxu mənə içilməzdən içirtdi,
Yuxu məni keçilməzdən keçirtdi.
Yuxuda qanadım vardı, uçurdum.
Dəvəquşu olmuşdum,
Saatda yüz kilometr qaçırdım.
Ayaqlaya bilmirdim qarışqanı,
Kəsirdim
Buş oğlu Buşların başını.
Yuxuda Yer kürəsi mənim idi,
Yox etmişdim qəsbkarı,
Silinmişdi – Mənim! Sənin!
Lüğətdən.
Adam oğlu adam idi hamı,
Hamıya ləzzət verirdi
həyatın tamı.
– Qatıq var, qatıq! – səsindən başladı
yuxumun zəlzələsi,
Nə yaxşı ki,
hərdən belə yuxular olur.
22.07.2005
ULU TANRIM
Damardakı qanım-selim
Səndən axır,
Sənə qovuşacam əvvəl-axır!
Ulu Tanrım...
Məni mənə qıymırlar ki,
Məni məndə qoymurlar ki...
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Yalan deyib,
Məni məndən çıxardırlar.
Yerdə dəli çoxaldırlar,
Ulu Tanrım...
Qaranlığı dağıtmadım,
Yalan yola dağ atmadım,
Ümidini doğrultmadım,
Alqışlama, bağışlama,
Ulu Tanrım...
Gündüz ötdü, gecəm qaldı,
Sıxdın, sıxdın, cecəm qaldı,
Ayağımdan qopan naldı,
Arıyamsa, – sözüm baldı
Ulu Tanrım...
Vətəndə söz kürsüsüyəm,
Mən zamanın körpüsüyəm,
Qəmlərini yığ üstümə,
Kədərini yağ üstümə,
Ulu Tanrım.
09.11.2003

İLAHİ, SAĞ OL!
İlahi! Sağ ol!..
Bu vüsal günündə ağla sığmayan,
yaddan çıxmayan
səadət vermisən boyumdan dərin.
Bir sevinc vermisən çəkimdən ağır;
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Qaldıra bilmirəm başımın üstə...
Bu sevinc günümdə, bu şad günümdə
Əzrayıl dayanıb yaşımın üstə.
İlahi, yol üstə, səfər üstəyəm;
– Hələlik, – deyirəm bu səadətə.
Səfərdən sonra da həmən bu yerdə
– Yetərik, – deyirəm bu səadətə.
O qədər böyükdü bu səadətim,
Qorxuram, İlahi, səadətimdən.
İlahi, sən məni salamət qaytar
Çıxdığım məhəbbət səyahətindən!..
17.03.1998

ŞƏHƏRDİ ŞEİRİM
Dənizə baş vuran qəvvas kimi,
Gecənin dibinə baş vurub
səhərə çıxmışam.
Fikrimin, şeirimin hər sətirinə
Çiçək şeirlərin söz çətirinə,
Budaqdan dərilən təzə nar kimi,
Gözlərimi,
ürəyimi sıxmışam.
Göyün qaranlığı sökülməyəndə,
Şimşək kimi çaxmışam.
Dağ ürəyini əridib
Zəmiləri, bağları yaşadan kimi,
Əriyib qorudum qaranlıqlardan,
Quraqlıqdan şeirimi.
Polad kimi əriyib
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Misra-misra tökülən,
Günəş içib
üfüq-üfüq sökülən
səhərdi şeirim.
Ürəyim döyünən,
Səkiləri misra-misra uzanan
Şəhərdi şeirim.
05.06.2004

MƏNİ UNUTMAZ
Mən öz ürəyimi əritdim sözə,
Məni unutmaz.
Qoşub damarıma,
Od saçan qanımı yeritdim sözə,
Məni unutmaz.
Nadan adamların şil-küt etdiyi
Sözü əzizləyib cana gətirdim.
Can verən sözləri tələsik alıb,
Salıb ürəyimə qana yetirdim,
Məni unutmaz.
Atadaş, oğuldaş,
Qarındaşıq, qardaşıq,
Birdi düşüncəmiz, birdi fikrimiz,
Qoşa həll edirik dərdi, fikri biz.
Həftə başı, gün başı
Süfrə açıram sözlər üçün.
Çırmalanıb dağda çay keçən kimi,
Ömrümdən, günümdən keçib sözlərim,
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Qələm yeyib, Şamaxının şərabıtək
Məni qədəh-qədəh içib sözlərim,
Məni unutmaz...
28.07.2003

SƏNDƏN ÖTRÜ ŞEİRİM...
Səndən ötrü
Əsrin divar-divar günlərini,
Qala-qala illərini sökdüm.
Əsrin dibinə çökdüm,
Təbib qan çəkən kimi
Səni əsrin damarlarından çəkdim,
Şeirim.
Süfrə açıb səslədim
Gözü toxları,
Sözə acları,
Fikrə acları.
Səni söz dənizi,
Fikir ümmanı qəzetlərdə,
Kitablarda bəslədim.
Gəldi hamı,
Söz çinadanı,
Söz dağarcığı tutunca götürdülər,
Evlərinə apardılar,
İş yerinə gətirdilər.
Məni atdılar, səni tutdular.
Bulud-bulud inəkləri sağıb
Südünü sənə içirtdim,
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Səni əsrin
Baharından, qışından keçirtdim,
Sənə həyatımı içirtdim,
Gördüyümü, bildiyimi
Sənə köçürtdüm;
Quru fikirləri cücərtsin,
Oyatsın,
Bəşər duyğulanıb boy atsın,
Şeirim.
09.04.2004

ƏLLƏRİMİN KÖLGƏSİ
Əllərim üşüyəndə,
Üşümədi əllərimin kölgəsi.
Yox idi kölgə əlin gündüzü, gеcəsi də
Görməsə də tər üzü,
kölgə əlin hər üzü
buğlanırdı ilğım-ilğım!
Şeir dedim, dinləmədi,
Baltaladım, inləmədi,
Tanrısını ünləmədi.
Qara şam kimi yandırdım
əllərimin barmaq-barmaq kölgəsini,
isinmədi,
diksinmədi...
Nədəndi bəs, şərik çıxır
əllərimin kölgəsi əllərimə?!
Nə istəyir, nə verib
əllərimin kölgəsi illərimə?!
Günəşi bulayıb əllərimə,
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– Gəl..l! – deyəndə ellərimə,
Gizlənmişdi əllərimin kölgəsi!
Elə ki əllərim işığı tutdu,
Əllərimin kölgəsi məni unutdu,
İpi açılı it kimi
hara gəldi qaçdı.
Elə bil ki, dar ağacı olmuşam,
Əllərimin kölgəsi
meyid kimi məndən asılı!...
02.10.1997

AZƏRBAYCAN AĞISI
Azərbaycan! – Çiçəyim!..
Hanı Təbriz, Zəngəzur ləçəyin?
Uçan pələngim,
Hanı Kəlbəcər, Qarabağ qanadım?
Sənə güllə atdılar,
Mən qanadım.
Bağrım başı sökülür,
Bəsdi, bəsdi, ləçəklənmə.
Alma bağım, nar ağacım,
Dərəcəklər, çiçəkləmə.
Sökülə-sökülə gedən bağ çəpərim,
Niyə çəpərlənirsən?!
Ürəyinə çökəcəklər,
Çəpərini sökəcəklər,
Özlərinə çəkəcəklər!..
Azərbaycan!
Sünbülü qoşa barmaq,
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Dəni zoğal-zoğal
Qarıqılçıq zəmim,
Vağamlama.
İçilirsən çölündə
Və içində.
Hər gün kiçilənim,
Hər gün ölüb-dirilirəm,
Nəsimisi dara çəkilənim.
Ordenli-medallı
Qəhrəmanlar gəzdirirsən,
Heykəllər düzürsən.
Özün özünə vurulub
Qaş-gözünü süzürsən.
Unutmusan, görmürsən
İki gözündən biri,
İki qulağından biri,
İki əlindən biri yoxdu,
Elə bil havada itən oxdu.
Dilin birdi,
o da parçalanıb,
Arzuların
Kökü bir ağac kimi haçalanıb.
Dadananın damağında qalanım,
Tilov atanın qarmağında qalanım,
Bal süzənin barmağında qalanım,
Yanıram,
Yanım deyə bir dəfəlik,
Ocaq qala, ocağına qalanım.
Sən Leyli, mənmi Məcnun?
Sən Məcnun, mənmi Leyli?
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Cənnətsən!..
Yoxdu Təbriz gülüm,
Qarabağ bülbülüm,
Beçə balım Kəlbəcər,
Dağ başında qıy vuran Laçınım.
Bu cənnətdə necə gülüm?
Alınıb qara ciyərim,
Kəsilib ağ ciyərim,
Ürəyim tək neyləsin?
Azərbaycan! – Nəhəng dağım,
Daş kəsənlər doğrayır,
pul alsın,
Erməni oğurlayır.
Oğurlayan özgə,
doğrayan özümüzük.
Vətən qoyub gedənlər,
Siz cənnətdə,
Biz cəhənnəmdə üzülürük.
Çay kimi axa-axa,
Ağac kimi ildən-ilə
haçalananım,
Parçalananım!
İtirsəm də gəncliyimi,
– Döyüşlərə gəl, – desən,
Sevgilim saç çəkib
hörükləsə,
At kimi kişnəyib,
Qartal kimi qıy vurub,
Dünyanın bu qırılmaz zəncirini
qırıb, gələrəm.
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Canavarlar gəmirməyə hazırdı
Sümüklərini də.
İt kimi pusquda durublar
Aparalar safını, çürüklərini də!
II
Yurda dolub cəsuslar,
Axtalanır cəsurlar.
Ləçəkləmə-göyçəkləmə,
Azərbaycan!
Qərb ürəkli
həmzələrin gözü səndə,
çoxu girib qılığına;
– Adı sənin, dadı mənim,
Külü sənin, odu mənim,
Yeyim doyum, qalsa, sənin!
deyirlər.
Mən bu dərddən düşən közəm,
Qanadları ütülmüş,
Ünvanını itirmiş,
səsəm, sözəm.
Mən bu dərdə çətin dözəm,
Çətin qalam.
Qərbləşmirəm,
Qərblilərlə dəbləşmirəm,
Dərdləşmirəm,
Özgə əllər
qapımızı döyməsin.
Daha qarpız qoymağa,
Yer yoxdu qoltuğumda,
Heç nəyimi, heç kimimi öyməsin.
İstəmirəm filini,
Böcəyimə dəyməsin.
14.06.2005
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QIZ QALASI
Qız qalası!..
Əsrim səndən boy alır
Daş əsrinə boylanır.
Hansı əsrin açarısan?
Hansı sirri açasısan?
Nə yazıb səni yazan,
Tapa bilmir,
Oxuya bilmir zaman.
Gözlərimin önündəsən,
Gördüyümdən
Milyon kərə dərindəsən.
Hansı əsrin səsisən.
Kimlərin nəfəsisən,
Donmusan.
Hansı nəslin sözüsən?
Danışdırsam,
Hansı dildə danışarsan?
Mən dərdləsəm,
Hansı dərdlə alışarsan?
Eşidib
cavab verə bilməyən
lal tarixim.
Bəlkə, danışırsan,
Mənəm kar?!
Sirli barı,
sirli qarı,
Mən sənin dilini bilmirəm,
Daş, mənim dilimi
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Sən öyrən barı,
Farağat komandası
alan əsgərim.
Yaşı bilinməyən əski ərim!
Kim vurmuş ağzına kilidi?
Ovulan daşların
Çürümüş diş kimidi.
Əl vururam tozuna,
Elя bil daş kiridi.
Çoxmu belə qalacaqsan,
hansı əsrin
İnsan dili olacaqsan?
Dolu başlar əyilir,
Boş başlar dikəlir sənə.
Günəşi ilk salamlayan,
Buludları çalmalayan,
Çalmasında şimşək çaxan,
Ətəyindən zirvəsinə
Atlı qarışqalartək
Milyon baxışlar çıxan
heyrət!..
Yurdun qeyrət papağısan,
İçində sirr qaynayan
Bu dünyanın qapağısan,
Qız qalam! –
Donmuş zaman,
Donmuş sirsən,
Buz qalam!..
23.06.2005
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İÇƏRİŞƏHƏRƏM
İçərişəhərəm,
Dolanbac küçələrim var.
Əlində sıyırma qılınc,
Ulduzlu gecələrim var.
İnqilab dövrünü yaşayıram.
Həyatımı illərə,
ağrılarla daşıyıram.
Küçələrim dəlixana,
Ağız deyəni qulaq eşitmir.
Yarımçıqlar kamildi,
Dahilər dəli.
Hara getsəm,
həqiqətə divar hörülür.
Mandatla keçilir,
Dəqiqədən-dəqiqəyə.
Ürəklərə mina qoyublar,
Səsdən, sözdən partlaya bilər.
Qarışqalar dəvəni
tapdaya bilər.
Küçələrimin səkiləri gülür,
Evlərimin divarları
Adamın üstünə gəlir.
Yer, mədəmdə əriyib
Damarımda qan olur,
Zaman məndə sıxılıb
Əsrləri an olur.
Bombalanır Əfqanıstan, Fələstin,
Burda könlüm viran olur.
Bütün bunları mən daşıyıram,
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Bütün bunlarla mən yaşayıram.
Fikir üyüdürəm özümdə,
Dünya üyüdə bilməz.
Səs yeridirəm özümdə,
Dünya yeridə bilməz.
Söz bitirirəm özümdə,
Dünya bitirə bilməz.
Arzu yetirirəm özümdə,
Dünya yetirə bilməz.
Dünya çəkiyə gələr,
Mən çəkiyə gəlmərəm.
Qapancı,
Məni çəkərmi qapanın?
Bəlkə, götürüm,
Ağırlıq eləməz ki, papağım?!
İçimin içindən baxır gecələr,
İçimin içindən axır küçələr.
Yaxşı, yaman adamları,
Yurda yanan xanımları,
Sabir gülən madamları,
Təzəcə çırtdayan badamları,
Alça ağacı ilə,
Toxu, acı ilə.
Mən də içəri şəhərəm!
O, əbədi,
Mən köçəri şəhərəm.
Onu daş yaddaşı yaşadacaq,
Mənə, hələ çoxları daş atacaq.
Məni alıb çiyninə,
İllərdən-illərə
şeirlərim daşıyacaq.
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Şeirimə badalaq vuranlar,
qəsdimə duranlar olacaq.
Şeirim qalib çıxacaq.
Əsrlərin, nəsillərin
əlini sıxacaq.
18.05.2005

ÜRƏYİM VƏ MƏN
Ürəyimi sinəmdən çıxardıb,
Qoymuşam yazı masamın üstünə.
Ürək elə yanır ki,
Qızınıram istisinə,
Boğuluram tüstüsünə.
Ürək qışqırır:
Məni qurtar!
Məni qaytar yerimə!
Fürsət düşüb əlimə,
Deyirəm: – Necəsən?
Çox döyürdün sinəmi,
Atılasan bayıra,
Məni atasan Bayıla.
Sən elə bilirdin,
Mən kef çəkirəm bayırda?!
İndi gördün
Sən düşünən deyil?
Sənə çatan dərd
Dərdlərin yüzdən biridir?!
Hələ gördüyün dərdlərin çoxu
Dərdlərin kiridi.
Get, otur yerində
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Bir də şuluqluq eləmə sinəmdə.
Elə bil dəcəl uşaqsan
– Eləmə! Dinc otur, – deməkdən
Yorulub çənəm də!

SƏHƏR NAĞILI
Kimi kəmənd atıb
Günəşi gətirir səhərə,
Gecəni gecə ilə
diz-dizə oturanları,
Gecə fikir, düşüncə otaranları
Günəş oxlayıb otarır.
Kimi də görməyir
Günəşin doğmağını,
hamıdan gec görür
yadları, doğmaları.
Günəş hərəkətə, bərəkətə səsləyir insanları,
Bilir ki, yatsa, iylənər insan.
Özündən iyrənər insan.
Körpələri çığırdır,
Anaları çağırdır.
Körpəsi yatmayınca yatmayan,
Körpəsinə göz dikən bəlaların
Dizlərini qatlayan ana,
Doğulan Günəşi,
Açılan səhəri bilir körpənin.
Götürüb balaca Günəşi,
Asır Günəşin kirpiklərindən,
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Günəş içsin,
O, Günəşdən, Günəş ondan keçsin.
Səhər açılır,
Bir-bir oyanıb
Torpaqdan çıxan otlar kimi,
Günəşə boylanır insanlar.
Günəş tutub əllərindən
Yaşamağa səsləyir,
Hərəni bir cür bəsləyir.
İnsan eşqə, məhəbbətə,
İlan zəhərə, arı bala,
At işə çevirir
Günəşdən aldığını.
İsidir daşı da.
Ümidi var, daş oyanar
Beləcə, hər gün
Sıfırdan başlayır həyatı Günəş.
Səhər tezdən
Günəş sağılır gözlərimə.
Sığınır gözlərimə.
Gecələr səhərəcən
İşıq saçır şeirimə.
Dan yeri söküləndə,
Qaçır yerinə.

GECƏLƏRİM
Bir gecənin yağmuru
I
Gecə keçir,
Ulduz-ulduz sönürlər
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Sayrışan pəncərələr.
Kor gözə bənzəyirlər
bu qaranlıq gecəyə
Sarmaşan pəncərələr.
Pəncərədən o üzdə
Gecəni çəkib ciyərlərinə,
Yuxulayır adamlar.
Gündüzlər qaçanları
Gecələr yuxularda
Yaxalayır adamlar.
– Gecə ömürdən deyil! – deyənlər,
Gecə doğulan şeirləri
Gecə yaşayanlar yazır.
Sənin, onun dərdini
Gecə daşıyanlar yazır.
Gecə, gecə,
Yerdən göyəcən dərin gecə,
Yar evinin gözünü
Bağlama, ərin, gecə.
Gözlərim, yara bilməz
qalınlığını.
Kişi ol gecə, kişi ol,
Bircə gecə göstərmə
nadanlığını.
Gözlərim yolumu kəsən
Gecə üçün alışdı,
Ha çalışdı,
Gecə eyninə almadı,
Bu gecə necə naşıdı!..
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II
Bir otaqlıq bu gecə,
Sənin gecən!
Mənə düşməz bu paydan.
Bir otaqlıq gecədən
Nur ala bilmədinsə,
Nurlana bilmədinsə,
Sənin nə faydan?
Bu gecədə sən də, daş da,
Pəncərələrdə yaşadı.
Eviniz də əsnəyib, əsnəyib
Qapı qulaqlarını qaşıdı.
III
Bu doğulan günəş necə doğmadır,
Heyf ki, bircə gün məndə doğmadı!
İçim qaranlıqdır gecələr kimi,
Əbədi gecədə yaşayır ürək,
Heyrətdəyəm! Heyrət! Necə olur ki,
İşığa çevirib zülmət gecəni,
İşıqlı fikirlər daşıyır ürək?!
IV
Qaranlıqda yanıram;
Gecə küləkləyir məni.
Fürsət düşüb əlinə,
Bal qatıb lal dilinə
Gecə kələkləyir məni.
Doymuş məhlul kimiyəm,
Kələk mənə qarışmır.
Şam kimi
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yaxşılıq hopub mənə,
Kələk məndə alışmır.
V
Acıyam – zəhər kimi,
Şirinəm – baldan şirin.
Acizəm dovşan kimi,
Çox güclüyəm, tökərəm
Gözünü şirin.
Mehribanam ana kimi,
Kinliyəm dəvə kimi,
Qəzəbliyəm,
Dincəlmərəm,
Söndürməsəm sona kimi.
VI
Navalçadan asılan
Salxım-salxım buz kimi,
Əriyirəm damla-damla,
İlhamın istisindən.
Ürəyini tut,
İstəyirsən dol,
istəyirsən dolma,
Əriyirəm,
İstəsən, istəməsən də.
VII
Tənhalıq ağrısını unutsun deyə,
Gecənin saçını hörürdü tək qız.
Səhər açılırdı! Gecə gedəcək!
Baxıb öz işinə gülürdü tək qız.
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VIII
Palıdlaşan sözlərimin kölgəsində,
Uça bilən,
Ürəkləri aça bilən
Körpə-körpə sözlərimi bəsləyirəm.
Söz Günəşi yandıranı,
Sözlərimin kölgəsinə səsləyirəm.
IX
Xoşum gəlmir üzəvari tərifdən,
Yarımçıq yaxşılıqdan,
Durğun sudan.
Çalışıram,
Gündən-günə dəyişəm, durulam,
Gözəl görəndə,
Unuduram hardayam,
Hardan gəldiyimi.
Dünən gördüyümü,
Bu gün təzə görürəm,
Yaşayıram sevinclə.
Qismətimlə razıyam,
Aram yoxdu simiclə.
Gecənin ulduzlarıtək
Mən də ölüb-dirilməzdim.
Hərdən rəngsiz, boyasız,
Gözəl görəndə.
Heç olmasa bilirəm
Kimdən ötrü ölürəm
Öləndə.
31.05.2005
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BU GECƏ DƏ
Bu gecə də
Sıxdım,
Can şirəmi sıxdım şeirimə.
Fikir verin: Səsdə düzümə,
Sözdəki deyimə.
Şanıdan bal süzüləntək,
Hər misra, həyatımda
Can şirəmdi, süzülür.
Yoxsa,
Şirəsiz şeirlər kimi
Ürəyə axmazdı,
Şeirimi oxuyan
Ayağa qalxmazdı.
Xəbislər
Qartal görmüş cücə kimi
Kola sığınmazdı.
Başını çiyninə sıxıb
Qışa qalmış qax kimi,
Belə sıxılmazdı.
31.12.2005

QORXURAM, DƏLİ OLAM
Quşların gözləri yana baxır,
Önü görür.
İnsanın gözləri önə baxır,
Yanı görmür.
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Gündüz – Göy üzütək, göz ilə
Cücüdən dağlara kimi
hər şeyi görür.
Gecələr göy üzü
saysız ulduzlar, həlim Ayla
Birini görür, minini yox,
Nədən?!
Gündüzlər göy kimi
Günəş hünərli
Təkgöz olaydım...
Görəydim, göstərəydim,
İsidəydim.
Nə ola bircə gün Allah kimi
hamını görəydim, eşidəydim.
Qorxuram, dəli olam!..
01.08.2005

BARSIZ TUT AĞACI
Budaqların əyilməz
bar yükündən,
Sözün yüngül olar çəkindən
Kimsə göynəməz,
yıxılsan kökündən.
Sığırçınlar, sərçələr
Az-az yellənər,
Az-az şənlənər budaqlarında.
Ac gələr, ac gedər qonaqların,
Ölüncə – sağ ol! sözü eşitməz
qulaqların.
Qısır inəksən,
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Kor eynəksən,
Barsız tut ağacı.
Nə belə boy atmısan,
Arsız tut ağacı?!
26.06.2003

BU KÜLƏK
Kimi qovur, kimi güdür,
Hardan gəlir, hara gedir
Bu külək?
Qovur, yoxsa haraylayır,
Eldən elə haray yayır
Bu külək?
Təbrizlimi, Kərküklümü?
Gərəksizmi, gərəklimi
Bu külək?
Yalançının sikkəsimi,
Bu dünyanın hikkəsimi,
Bu külək?
Hansı dildə danışırdı,
Kimdən küsüb? Dalaşırdı
Bu külək?
Arxamızdan,
Sinəmizdən təpikləyir
Nişan alıb,
Tüfəngini tətikləyir
Bu külək!
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Gəlir hansı əsrlərdən,
Bütövlərdən, kəsirlərdən
Bu külək?
Əsib getdi, küsüb getdi?
Səbrimizi kəsib getdi
Bu külək!
Dağlarımdan qorxusu var,
Dərə-dərə yuxusu var
Bu küləyin.
08.10.1998

YAĞIŞ YAĞIR...
Bu dərə dərə olmazdı,
Belə dərin olmazdı,
Bu çay olmasaydı.
Şimşək vurdu,
buludlar çağırdı,
Şimşəklər buludları
cana yığdı.
Dolu yağdı, yağış yağdı,
Sular suları çağırdı...
Elə bil ki
Dağ başını qaldırıb torpaq,
buludları əmirdi,
Elə əmirdi, elə əmirdi,
– Doydum demirdi.
Sular suları hayladı,
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Sular suları çağırdı,
Baxan elə bildi ki,
Dərin-dərin dərələr
yamacları sağırdı...
Sular suları çağırdı;
Sular dağlardan,
təpələrdən diyirləndi,
Sızqalanıb quzu kimi dilləndi,
Dərələnib şeşələndi,
Axa-axa selləndi,
nərə çəkən şir kimi.
Pəncə-pəncə dalğalarla,
Pəncələşdi dağlarla.
Dəniz aldı qoynuna,
Canavar dalğalar,
pələng dalğalar
Susub döndü qoyuna!..
03.05.1998

ÖLMƏYİM GƏLİR
Mən qapıb günəşi yerə endirsəm,
Nadanlar deyəcək – biz endirmişik!
Dilimdən dil verib dağı dindirsəm,
Nadanlar deyəcək – biz dindirmişik!
Nadanlıq hökm edir yer kürəsində,
Nadan adamların əli gətirir.
Ağıllı başlardan bezib bu dünya,
Əsrimiz həyata dəli gətirir.
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Dəli yığncağı olub bu dünya,
Dəlilər əlində ağıllı dəli!
Dəlilər dəlidi, gülür hamıya,
Ağlayır halıma ağıllı dəli!
Neyləyir ağlı? Dəyəri yoxsa!
Harda xərcləyəcək ağlı dəli?!
Təpəyə dağ deyir, dağa da təpə,
Baxıram, görürəm, gülməyim gəlir.
Belə zəmanədə, belə dünyada,
Yaşamaq günahdı, ölməyim gəlir.
09.11.2004

YARIMÇIQLA SÖHBƏT
Sən qalxa bilmirsən,
Mən enə bilmirəm!
Neyləyək, ay yarımçıq?!
Mən rahatulqum,
Sən bəşərin boğazında qılçıq;
Nə irəli gedirsən,
Nə də geri çıxırsan,
Ömrümü divara sıxırsan.
Bir zaman Xaqanini,
Nəsimini, Sabiri,
Hadini çərlətdin.
Nə ağır,
Nə dəhşətlidi sənətin.
Görəsən, necə olar,
Qapıçısı olsan cənnətin?!
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Ay bala,
Bizimki tutmaz,
Mən işığam, sən qaranlıq.
Min il, milyon il keçsə də,
Qarışa bilməz işığa qaranlıq.
Tanrı səndən uzaqdı,
Mənə görə üzü ağdı.
04.03.2006

BƏS SƏN
Sən getdin...
həsrətin
Buludladı başım üstə:
Yağışladı, qarladı.
Həsrətinin havası –
Payız kimi
Hopdu hüceyrələrimə,
Əllərimə, qollarıma.
Dumanı qatı
Payız yaşayıram.
Nə Yer görünür, nə göy.
Hər şey,
hamı mənə ögey.
Həsrətini,
Payız dumanı kimi
Geydim əynimə.
Günlərim, saatlarım
Yarpaqlayır sarı-sarı.
209

İsgəndər Etibar

Qışda bahara qaçan günlər kimi
Qaçıram sənə sarı.
Bəs sən?
26.10.2006

PAYIZ DANIŞIR
Payız danışır – yağış-yağış,
Külək-külək.
Qulaqlarım şəklənir,
Susur ürək.
Toy günüdü;
Yarpaq-yarpaq dil tökür,
Gəlin-gəlin ağacların
Tülün sökür.
Bəy evidi Yer şarı,
Bəy payızın əmrinə,
Müntəzirdi dağ, dərə.
Gəzir bağı, çəməni,
Gülləri dərə-dərə.
Versin gələn bahara,
Öz adından hədiyyə.

SÖZ VAR
İçimdə söz dalğalanır,
Dalğalanır, ləpələnir.
Daş sinəmi döyə-döyə
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Çiliklənir, qəlpələnir.
Bir, iki, üç, beş, on beş!
Sinəm dözmür, yarılır,
Kağıza söz dağılır.
Kağızlar yağır dilə,
Dodaqlar kəlmələyir,
Hər yana səpələyir.
Söz var, eldən yapışır,
Söz var, Yerdən yapışır,
Gedir əbədiyyətə.
12.04.2009
***
Təmizəm, istəyirəm dərdlərə leysan ola könlüm,
Ey fələk, qıyma mənə, nadana vüsal ola könlüm.
Bəşərə, yurda, elə bağlı olan bir nəfərəm mən,
Yaranıb ki, yarada, faydalı insan ola könlüm.
Bu xəbislər ki, məni bir belə dildən-dilə salmış,
Tanrı qıymaz bulanam, piylənə nöqsan ola könlüm.
Şairəm, yurda gərəkdir sinəmin eşqi, odu,
Qayğı göstər, yaradım, yurduma ad-san ola könlüm.
Yox aram pislik ilə, yaxşılığa meyl edirəm mən,
Vermə nadan əlinə, qıyma ki, talan ola könlüm.
Dəyişir halımı hər gün neçə yol vecsiz adamlar,
İstəmirlər həmişə bəy ola, sultan olan könlüm.
Tanrı İsgəndəri qurban yaradıb söz, sənət üçün,
Sözü sözlə yoğura, sirr aça, aslan ola könlüm.
28.02.2009
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MÜHARİBƏ
Ülgücündən qan sızan qılınc,
Atom sınağından sonra
Ərimiş daşların buz salxımı,
Ölmüş insan ovcunda
Torpaq eşqinin bir sıxımı.
Fikrin dar qəfəsi,
Günəşin bəşəri dəli edib
əyləndiyi günlər,
Bahara gəlməsinə peşiman güllər.
Gözü yolda qalan analar,
Baharı çırtdamayan gəlinlər.
Qollu, ayaqlı gedib,
qolsuz, qıçsız gələnlər.
Dəli olub
ağıllı kimi gülənlər.
Ölmüş anasının
döşünü əmən körpə.
Kişisiz evlərdə yanan gərmə.
Həyatın ən böyük prizması – çörək.
İnsanın nifrət qınından sıyrılması.
İnsanın dəyərsizliyi,
ölümün ucuzluğu,
Namərd toyu,
Mərd ölümü.
Aman...n..!
Söz kəsdi əlimi...
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FƏRƏH
Sevincin əkiz tayı.
Tanrının oğul payı,
Oğul toyu,
Övlad hünəri,
İşıqlı fikir,
Bəşəri ağıl,
uşaqlara qanad verən nağıl,
Kədərin sonu,
Söz çırağı.
Anamın kitab köşkündə
İlk kitabımı gördüyü gün,
açılan düyün.
ÜRƏK ELƏ AĞLADI
İlham daşdı, çağladı,
Səs dolu avtobusda
Şeiri yaza bilmədim.
Qıymadı, qoymadılar,
Gül vaxtıma susamış
Bu imanı əйриlər,
Mənə söykənən əllər.
İncidi, küsdü ilham,
Salamı kəsdi ilham.
Evə gəldim sinəmdə
şəhid olan sözlərin
Xatirəsi çağladı.
Balası ölən kimi
Ürək elə ağladı,
Məni Allah saxladı.
27.12.2009
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NƏ VAR Kİ
Bürünmüşəm
dünyanın məhəbbətinə,
yaşıl ağac kimiyəm, isti ocaq kimiyəm.
Zamanı vaxtında yaxalamışam.
Salıb ürəyimin təmizliyinə
vaxtı dəsmal kimi yaxalamışam.
Büküb ay nuruna, günəş oduna,
Pisləri ömrümdən yox eləmişəm.
Sabahkı ömrümə açılım deyə,
masa arxasında yuxulamışam.
Sıxılıb şeirimə qızılgül kimi,
Şeir həyatımı gülablamışam.
Çirkli sözlərimi dağ çaylarında,
Çirkli köynək kimi gilabılamışam.
İndi səsəm, sözəm, saxlayın məni,
Cismimi tapşırın qara torpağa.
Səsimdən, sözümdən tapılmasa da,
Nə var ki, həyatda məndən tapmağa?!
Mart, 2003
***
Min sərçə civildər, qarğa qırıldar,
Qartalın səsini batıra bilməz.
Sərçə qonsa qartal qonan zirvəyə,
O, qartal sözünü qaldıra bilməz.
Qaydadır, həyatda qotur keçilər
Su içər həmişə bulaq gözündən.
Haradan içsə də keçi keçidi,
Nə olsun, öyünər, çıxar özündən.
Dekabr, 2009
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ZAY ETMƏ
Ağlımı başımdan almısan, ay qız,
Hara aparırsan sən onu mənsiz?
Ondan baş açmazsan, qaytar geriyə,
Nəyinə gərəkdir ağıl bədənsiz?
O, mənim qanımla işləyə bilər,
O, sənin qanınla zəhərlənəcək.
Qaytar sahibinə götürdüyünü,
Qaytarsan, təzədən səhərlənəcək.
Aparma ağlımı, nə olar, gözəl,
Məni hər yetənə, gülüm, tay etmə.
Ver mənə özümü, ağlım qayıtsın,
O, Allah payıdır, onu zay etmə.
25.01.2008

AY İLK BAHARIM
Hardan haray gəlsə, fəryad eşitsən,
Mənim səsimdi.
Heç nə istəmirəm, ummuram səndən,
Təkcə təbəssümün mənim bəsimdi.
Onu da qıymadın, qurutdun məni,
De, hara getdin ki, ay ilk baharım,
Unutdun məni?!
16.01.2010
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BAKININ BU AXŞAMI
(Dоstum Аllahvеrdi Мəmmədоva)
Bu axşam da
Sahilə axırdı adamlar
bulud-bulud.
Еlə bil ki, göyə dönüb
Bu axşam bu yurd.
Sahilin hər tərəfi
daş sinəli çəməndi:
Qızlar – nərgiz, bənövşə,
Qızılgül, yasəməndi.
Gözəllər sahil bоyu
xоş təbəssüm səpirdi,
Nəfəsləri gül kimi
ruh оxşayan ətirdi…
Аdamlar sahil bоyu
arzudan səpilirdi,
Qaynayıb buxar-buxar
göylərə çəkilirdi.
Sеvinc dоlu körpələr:
Тəzə təməl qоyulmuş
Qala kimi tikilir,
Yaşlılar sökülürdü,
Sahilə tökülürdü.
Cavanlar sеvişirdi,
еşq çələngi hörürdü.
Bu sahildə bəxtini
itirən kim, tapan kim…
Gözəllər şairlərin dərdini artırırdı,
Şairlər dərd yükünü
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ağır-ağır addımla
Çəkirdi, aparırdı.
Kimi də öz ruhunu
mal kimi оtarırdı.
Bu axşam da sahilə
nə axan insan sеli,
Нə sahil qurtarırdı.
Gеcə kеçib, görüşün
Тəməli laxlayırdı:
Sahil – Gеtməyin! – dеyib
hamını saxlayırdı,
Saatlar – «Vaxtdır» – dеyib
Hamını qaytarırdı…
Vaxt ötür, ömür itir,
Мən! Мən! – dеyən insanın
Bundan xəbəri yоxdur,
Bakının bu axşamı
еlə bil ki, yuxudur.
10.05.2010

BİR SALXIM ÜZÜM ÖMRÜM
Sübhə tutulu üzüm:
Аğ günlər axtarırdım,
İzə qarışdı izim,
Мəni itirdi gözüm.
Sübhə tutulu üzüm:
İlim, Аyım,
Bircə salxım ağ üzüm!
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Bir salxım üzüm ömrüm –
Qara gеcəm, gündüzüm:
Gilələnib yaxamda,
Güllələnib yuxum da.
Barı xоşbəxt görəydim
Bu bəşəri yuxumda.
18.06.2010

KÜLƏK
Külək еlə xəfif, mülayimdi ki,
Bildim ki, bu külək yargildən gəlir.
Yarın ürəyini varağlayıb ki,
Bеlə ətirlidi – tər güldən gəlir.
Оxşayır ruhumu, еlə bilirəm,
Küləyə bələnib yar gəlib bizə.
Аllahım, nə xоşbəxt bəndənəm, bu gün,
Yar yоxdu, ətiri gəlib gündüzə.
Kim dеyib – yеl, külək əsib gеdəndi?
Kеçərmi yar ətri gətirən külək?
Həsrətdən daş üstə daşa dönmüşdüm:
Аyıldıb, yargilə aparır külək…
Аllahım, nə оlar, qоyma dayansın,
Мяни йарымэиля ötürən külək.
27.06.2010
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SALAM
Аçılan səhərim, salam!
А qapım, pəncərəm, salam!
İşıqlı şəhərim, salam!
Аy dünəni itirdiyim,
Bu günümü tapdığım
Daş yоllar, küçələr, salam!
Sözün nuru bələnən,
Qara gеcələr, salam!
Хaqanidən, Nizamidən
Bəxtə düşənim, salam!
Bir süfrədə dеyib-gülən
Dоstum, düşmənim, salam!
Salam Аllah salamıdır,
Аlan alsın, almayanın,
Qоy Аllahı, özü bilsin.
Salam vеrdim, məni görən
İnsanların üzü gülsün.
18.06.2010

АĞRIYAN ÜRƏYİM DЕYİR
Ümidim güman üstə,
Gümanım ümid yеyir.
Аğrıyan ürəyim də
Мən varam, varsan! – dеyir,
Döyünəcəm! – Sən məni
Нə qədər yоrsan! – dеyir.
Аrzuların saflığı
Мəni qanadlandırır,
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Saf nəfsin, niyyətin
Мəni qidalandırır.
Ürəyəm, həyatına
Qan çəkib, qan qоvuram.
Sənin həyatın üçün
Yоlunda can qоyuram.
Görəndəki nankоrsan,
Ömrünə son qоyuram.
11.07.2010

QƏDƏH ÖMRÜM
Gəl, gəl, nəfəs vеr nəfəsindən,
Çıxart məni bu еşqin qəfəsindən.
Uzun illər kеçsə də,
Gənclik məndən köçsə də,
Qоcalıq saçlarımda
Аtını оynatsa da
Sеvirəm səni.
Ürəyim sеvgidən,
Ruhum səndən dоymayıb,
Qədəh ömrüm
Hələ bоşdu, dоlmayıb.
Qəlbimi qaçırdıram sizə,
Ruhumu uçurduram sizə.
Səsim səsləyir səni,
Еşqim bəsləyir səni.
Görürsənmi?
Duyursanmı?
Bilirsənmi?
Bir insafa gəlirsənmi?
220

Sən dənizsən, gülüm

Еn inad adlı ucalıqdan,
Sıyrılım qоcalıqdan:
sarmaşım tеllərinə,
Öpüşlərə qərq еdim,
Sənsizliyim tükənsin.
Bəsdi, bəsdi,
Sizə sənsiz gеtdim,
Sənsiz qayıtdım.
Gəl,
Gəncliyə qaytar məni,
Zülmdən qurtar məni.
Bəsdi, asıldım
ümidin kəndirindən,
Çək məni
Аlоvu göyü qarsan
həsrətin təndirindən.
Мən çörək dеyiləm bişəm,
Аlma dеyiləm
çürüyüb budaqdan düşəm.
Bəsdir,
özümü ümidlə aldatdım,
Başımı
– Sabah gələcəklə qatdım.
Gəl, gəl,
Мəni qaytar gəncliyimə,
Dünya, bəşər inansın еşqin gücünə.
Dönək
məhəbbət bürcünə.
Ölənə kimi
daşıyacam səni.
Qəbrə çathaçatda,
Boşayacam səni.
14.04.2010
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GÖZÜNƏ NЕYLƏMİŞƏM
Gözlərinin göyündən
göy dağılır üstümə.
Gözünə nеyləmişəm,
Gözün durub qəsdimə?
Dоdaqların şanımı,
şirin balı süzülür.
Qara xallar, canımı
Аlmaq üçün düzülüb?
Gözlərinin qarası
Üzüнdə xal-xal оlub.
Хalların nеylədi ki,
Ürəyim bihal оlub?!
Тəbəssümün еşq səpir,
Yığışdıra bilmirəm.
Dağılmısan ömrümə,
Yapış, dura bilmirəm.
Qulağından asılan,
Sızlayan sırğa mənəm.
О qədər ərimişəm,
hamıdan sısqa mənəm.
Yоlumda halqalanıb
Saçların burum-burum.
Аcizəmmi, qоrxudan
Gülüm, səndən yan durum?
15.04.2010
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***
Bu nə sirdir, Аllahım,
Bir tоrpaqdan güc alan,
Buğum-buğum ucalan,
Küləklər körükləyən,
Saçını hörükləyən,
Bir-birini kürəkləyən
Kökləri də qarışıq:
Südlü qanqal,
Bir də еşşək qanqalı bitib,
Bir-birinə münasibətdə
fərqlər itib.
Bəs niyə:
Biri süd dadır,
Biri göz aldadır?
18.04.2010

GÜNƏŞİN İŞIĞINDА
Günəş nаzını çəkir
Böyüyün, uşаğın dа.
Аtılırаm, çimirəm
Günəşin işığındа.
Günəşin sаhilində
Sаnki ləpədöyənəm.
Dаş, qаyа dеyiləm ki,
Bеzəm, cоşаm, dеyinəm.
Günəş оğlu Günəşəm,
Günəş kimi sаhilsiz,
Duyğu kimi gеnişəm.
Atаm mənə – аy оğul,
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Günəşimsən, – dеyərdi,
Охşаyаrdı, öyərdi.
О zаmаnlаr, о illər
Yаşаmаğа dəyərdi.
Еlə bil ki bir tоpа
hеy аçılаn kəndirəm,
Günəşin işığındа
Хеyrə, şərə gеdirəm.
Günəşin işığındа:
Kimi çörəyə möhtаc,
Kimi Аyа həsrətdi.
Kimi insаn, kimi də
Cаnаvаr хislətində,
Bilmək оlmur gizlənib
Kim kimin ətəyində.
Kimi də mırıldаyır,
hürür bаl pətəyində,
Günəşin işığındа
Üzür bəhrəli bаğlаr,
Bаşı vüqаrlı dаğlаr,
Mürgü döyür silаhlаr.
Bilmək оlmur dünyаdа
Оvçu kimdi, оv kimdi,
Bаlıq kim, tilоv kimdi.
Hаmı dildə mələkdi.
Yеri хаrаbа qоyаn
Siyаsətdə kələkdi.
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Günəşin işığındа
Gеdir хеyir də, şər də.
Gеdir аçılа-аçılа
Тəkər Yеr də, bəşər də!
Biz bаlаcа təkərik
Zаmаnın охlаrındа.
Kim şütüyə-şütüyə,
Kim zаrıyа-zаrıyа
Bаtır günаhlаrındа
Yох оlur аhlаrındа.
21.01.2010

YАŞАYIRАM ОDUMLА
Hər səhər
аşırаm-dаşırаm,
Arzulаrа bulаşırаm,
Qəmdən uzаqlаşırаm.
Atırаm illəri çiynimdən,
Bir аz dа uşаqlаşırаm.
Bir аnlığа bоy аtıb
Qаyıdırаm
yеtmiş illik yаşımа.
Yеnə həmin dоstlаr,
Yеnə həmin İsgəndər.
Tоy-bаyrаmdı
dоstlаr ilə görüşüm,
gülüşüm.
Аçırаm qаpısını
dаğdаn аğır günlərin,
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Sаrılırаm bоynunа
yеnə qızılgüllərin.
Ахşаmçаğı
аyаqlаrım аltındа
Çiliklənir günlərim.
Gеcələr şimşəklənib
buludlаnаn аhımın,
Yоruluncа çimirəm
misrа yаğışlаrındа,
Sözün аlqışlаrındа.
Bаşım üstə gеcənin
ilməsini sökürəm,
Gеcənin zülmətini
Göydən yеrə tökürəm.
Çеvirirəm gеcəni
işıqlı misrаlаrа,
Allаhа dа хоş gəlir,
Bəndəyə də bu işim.
Hədər gеtmir həyаtdа
Bu dünyаyа gəlişim.
Günəş kimi
yаşаdırаm ürəkləri,
Dərddən, qəmdən
bоşаldırаm ürəkləri.
Gеcə-gündüz аdımlа
Uzаq, yахın еllərdə
işıqlаnır çöhrələr.
Su ilə, çörəklə yох,
Günəş kimi
yаşаyırаm оdumlа.
14.02.2010
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NURLU SƏHƏR
Ay mənim ömrümün
nurlu səhəri,
Gəzdim vüsаlınlа bütün şəhəri.
Qаrаnlıq küçədə,
o dаr dаlаndа,
İşıq gurlаdı,
Gеcə hеyrətindən аyаq üstəcə,
Qоrхub, qurudu.
Quşlаr həvəsləndi,
dаş nəfəsləndi.
Küçələr еlə bil işıq nurudu,
Uzаnır, tеllənir Bаkı bоyuncа.
Hоpur аdаmlаrа bu işıq, bu nur,
Açır qаpısını yuхu bişirən,
Qаrа gözlərin.
Qоnur dоdаqlаrа bаl kimi sözlər,
Dоdаqdаn dоdаğа uçur, qаçır söz,
Ət tökür, hаrdаsа ürək аçır söz,
Qоnаqlаr hеyrətlə bахır dоyuncа.
Xəzərdə dаlğаlаr su dеyil, nurdu.
Allаhım, bu nurun nеcə də gurdu!
Dаşır, qucаqlаşır bu nur dаlğаlаr,
Nаz ilə gаh gəlir, gаh uzаqlаşır.
Çimir, gözəlləşir bu nurdа qızlаr.
Qızlаr bir-birindən еlə gözəldi,
Özümə bir gözəl sеçə bilmirəm,
Nə оndаn, nə bundаn kеçə bilmirəm.
Оdur ki, subаylıq mеydаn sulаyır,
Vахt kеçir, gözəllər məni sаymаyır.
Ay mənim gözümün nurlu səhəri,
Sən məndən küsdürmə bu gözəlləri,
Küsərəm səndən.
12.02.2010
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VАХТ SЕLDİMİ
Vахt еlə bil yаğışdı,
hər gün üstümə yаğır.
Yаnаn məni söndürür,
Vахt bulаşır tüstümə.
Bu yаğış gаh bulаnıq,
Gаh dа ki, dumdurudu.
Yаğsа dа gеcə-gündüz,
Üst-bаşım
qupqurudu.
Vахt sеldimi, yеldimi?
Еldən çəkir, qоpаrır,
Qоvа-qоvа аpаrır!
Kimi vахtı
dəvə kimi çеynədi, çеynədi,
tüpürdü,
Kimi də süpürgə götürüb süpürdü,
Kimi vахtı dаşа büküb
lal divаrdаn qоpаrdı,
çörək pulu аpаrdı.
Kimi
rüşvətə büküb gizlətdi,
– Gələr zаmаnı, – dеyib
gözlətdi.
Mən аt, vахt dа yüyənmi?
Bu vахt mənim yiyəmmi?
Gаh охşаyır, gаh döyür.
Bəzən qəzəblə dеyir:
– Nə yаtmısаn?
оyаn, dur!
Çаlış, çırpın, çаpаlа,
228

Sən dənizsən, gülüm

Nə qədər ki, cismini
Yеməyiblər çоlpаlаr!..
02.02.2010

DÜNYА NİYƏ QОCАLMIR
Аçıldı səhər…
Göyün bоğаzınаmı töküldü,
Üfüqəmi çəkildi
о qаpqаrа gеcə – zəhər?
Bəs nə оldu,
Hаrа bоşаldı, hаrа dоldu
Bu gеcə?
Yеr kürəsi dоğuldu
Ömrümün ilk günü
Çığırаn körpə kimi:
cilvələnir.
Sözləri dоdаğındа qırılа-qırılа,
Qıvrılа-qıvrılа cümlələnir.
Atıb-tutmаq istəyirəm
Dünyаnı nəvəm kimi.
Yеri, göyü unudurаm,
nəvəm yаnımа gələn kimi.
hеyrət dоlu gözlərindən,
bаdаm içi dilindən
Yаğır suаl yаğışı:
– О nədi?
– Bu nədi?
Dеyirəm: – о, аğdı,
Bu, qırmızı.
Dеyir: niyə о, аğdı,
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Bu, qırmızı?
– Gəl, cаvаb vеr!
Sən dеmə, hər gələnlə
Təzədən dоğulur dеyə,
dünyа qоcаlmır.
Dünyа yаşаyır
vərdiş ilə,
О, insаn kimi
dəyişə-dəyişə ucаlmır.
Bu gün məndən ötrü
hər nəyi vаr, köhnədi
Nəvəm üçün
təzəcə pаrdахlаnır.
Dünyа hər gün
nənələrdən, bаbаlаrdаn bоşаnır,
Nəvələrə аdахlаnır.
28.02.2001

BƏSDİR
Bəsdir
öpdüm gözlərimlə səni,
bəsdir.
Gəl,
Bir cüt göyərçin dоdаqlаrım
Qоnsun yаnаqlаrınа.
Bах, sənə bахıb
аğzının suyu ахаn
Cаvаnlаrın yаnğılаrınа.
Nə оlаr,
Həsrətin məni yаndırаn kimi
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Bir аz dа yаndırsın çохlаrını,
Tərsinə dоlаndırsın
ömür çаrхlаrını.
Оyаdа bilməsinlər
Yаtmış qаrаçuхаlаrını.
Acıq vеrək,
yаndırаq аtаlаrını.
Fəqət
Nə günаhı vаr аtаlаrın?
Еh,
nə işimiz gələnlə, gеdənlə,
Gəl,
üstündən хətt çəkək
bütün хətаlаrın.
29.08.2010

ЕLƏ BİL Kİ...
Gеcənin yоlu uzun,
Hаrdаsаn, hаrdа, quzum?
Gеcə qurğuşun yüklü,
Sааtın, dəqiqənin
Qırıq bоynu bükülü:
Zаmаndımı günаhkаr? –
Vахtdаn tökülür аhlаr…
Sükut аlıb fikrimi,
Çаpır, çаpır uzаğа,
Tuş еdir üzüаğа.
Оturmuşаm, еlə bil,
budаqlаrı kəsilmiş,
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Bir qurumuş kötüyəm,
Əlim yох, аyаğım yох,
Vахtdаn ömür götürəm…
01.09.2010
SÖZÜM SÖZ ОLUNCА
Hər sözüm söz оluncа,
Hər sözə cаn qаtmışаm,
Cаndа cаn qurtаrıncа.
Еllər, yох idim еldə,
Söz cаnı qаytаrıncа.
Sözün оdunа düşdüm,
Sözlə qаynаdım, bişdim.
Ömrüm bоyu həyаtdа,
Mən söz ilə döyüşdüm.
Тəslim оlub sözümə,
Sözlə ömür dəyişdim.
Hər ürək tаb gətirməz,
Hər şаir bаr yеtirməz,
Söz zirvəsi sоyuqdu.
Nеcə yеyibsə sözlər,
Хаqаninin, Sаbirin
Bаğrı оyuq-оyuqdu.
24.09.2010
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YАŞАMАQ BUDUR
Göyün sinəsində günəş sökülür,
Günəşdən üstümə işıq tökülür,
Ömrüm buхаrlаnıb göyə çəkilir.
Ömürdən nə qаlır, dаşıyırаm hеy…
Hər günü bеləcə yаşаyırаm hеy…
Su içib çаy ömrüm məni yаşаdır,
Həyаtım sərv kimi nеcə yаşıldır,
Dоğulаn hər şеirim məndən yаşlıdır.
Hər misrа ömrümdə çаğlаyаn çаydır,
Ömrüm sаhilinə sığmаyаn çаydır.
Ömür əmаnətdir qаytаrа bilsəm,
Sözün zirvəsində bəхt qurа bilsəm,
Mənаsız ölümdən qurtаrа bilsəm,
Bilərlər həyаtdа mən də оlmuşаm,
İllərlə pаylаnıb еldə qаlmışаm.
Тikаn, qаnqаl kimi bitir sеvməyən,
Ömrün sаhilində itir sеvməyən,
Bоş idi, bоşluğа yеtir sеvməyən,
Yаşаsа yüz il də, min il də bоşdur,
Duzlаqdı, buzlаqdı – əbədi qışdır.
Bir аrzum, bir еşqim vаr diləyimdə:
Şеirim yаşаyаydı еl ürəyində,
Gəzəydi dаlğаlаr, yеl kürəyində.
Dеyərdim: – yаşаmаq budur, İsgəndər,
Bоş sözdü: – «Yеr bizi udur», İsgəndər.
30.09.2010
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PАYIZ АХŞАMI
Sоyuq pаyız ахşаmı:
İlğımlаnаn Gündоğаn
gözlərini döyəndə,
Günbаtаndа Günəşin
Sаpsаrı kirpikləri
dizlərinə dəyəndə,
Sоyuq sаhilə gəldim,
Sаlаmlаşıb dənizlə
Dаyаnırаm üz-üzə.
Göy dəniz üşüyürdü:
Dаlğаlаr çаğlаyırdı,
Yоrulub töyşüyürdü.
Ləpələr аğlаyırdı…
Hərə öz vərdişində;
Qоrхdum ömrüm inciyər,
Dəniz hаvаsı uddum
Sаhildə ciyər-ciyər.
Тələs ki, gеcikirik
Önümdə аlоv kimi,
Kim dursа dа, sən durmа,
Mən sənin bəхt güzgünəm,
Qız, söz аtıb sındırmа.
Mənə bigаnə bахıb,
Göz yаşımı sеlləmə.
– Sаğ оl! – dеyib bir yаrpаq
Sаğ əlini yеlləmə.
Həlim, sаkit sulаr dа
Sеllənəndə kоr оlur.
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Hаrаy, fəryаd еşitmir,
Qulаqlаrı kаr оlur.
Ümidimi öldürüb,
Bаşı üstə аğlаmа.
Bir dəli şеytаn gəlib,
Qəzəb sаlаr аğlımа.
Аşıb sеvgi dаğını,
Öndədi bizdən kiçik,
Gəlir, körpələr gəlir,
Тələs ki, gеcikirik.
17.11.2010
FƏRYАD
Tək Allаhdı, еy insаn,
Yеrdə sözdən yuхаrı.
Allаh yаrаtdığını,
Yаlаn еlə yаndırıb,
göyə qаlхır ahları.
Yаlаn sözün hisidir:
Yеrdə еlə çохаlıb,
Dаrаlır gündən-günə
göyə аçılаn bаcа,
Gücü çаtmır yеl аçа.
Çiçəkləyir аcılаr;
Yuyа bilmir pаyızın,
nə də yаzın lеysаnı.
Düşmən kəsilir hər gün
Bаcılаrа bаcılаr,
qаrdаşlаrа qаrdаşlаr.
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Səhərlər аş yеrinə
Yаlаn qоyuruq dəmə.
Özümüzdən хəbərsiz,
Yаlаn dеyirik dеmə.
Artır üzləri insаn,
içi şеytаn bаlаlаr.
Kürüləyir bəlаlаr,
Çiçəkləyir оyunlаr.
Bəхtəvərdi bu kərə,
həm də kürə qоyunlаr:
Gün kеçir, аylаr kеçir,
İldə bir gün qurbаndı.
Yаlаn həqiqətləri
il bоyu qurbаn kəsir.
Ölkə-ölkə, kəndbəkənd
dаlğаlаnır bu bəşər:
Çiliklənər dаlğаlаr,
Qаrаnlığа nur yаğаr!
Hаrаy çəkən bu şеirim,
Dildə şüаr,
Əllərdə bаyrаq оlаr,
Аçılаr nəfəs yоlu
Üzü gülər bəşərin,
Çiçəyi çırtlаr Yеrin.
22.11.2010

BАKI GЕCƏSİ
Dilimizin pаytахtı,
Dinimizin pаytахtı
Bаkımızdа bu gеcə
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Yаmаn qəribsəmişəm…
Ay buludlаr içində
Gаh bаrışır, gаh küsür.
Səkidən, küçələrdən
Tək-tək аdаmlаr kеçir.
Pişik gözü pаrlаyır;
Sаnki – Gеcikmə! – dеyən
Kiçik işıqfоr yаnır.
Fikrim çаşıb dаyаnır,
Pişik görən itlərdə
Kinli qəzəb оyаnır.
Mаşınlаr səki bоyu
Təsbеh dаşlаrı kimi
Yuхulаyır yаnbаyаn.
Еlə bil sükut içib,
Lаl оlub Yеrdə hər yаn.
Bu qаrаnlıq gеcəyə,
Pəncərədən çох böyük
işıq düşüb küçəyə:
Bu еvin işığındа
məhəbbətmi qаynаyır?
Siyаsət lоtulаrı
bir-birini qınаyır?
Bəlkə, bütün bunlаrsız
sərхоş оlаrdı gеcə.
Bаlıqsız dəniz kimi
bоmbоş оlаrdı gеcə.
Gеcə еlə sərindi
Gеcə еlə sаhilsiz,
Gеcə еlə dərindi,
– Qu – dеsən qulаq bаtаr.
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Sükut içimə çökür:
Yаtаnlаrа hаmilə,
Gеcə dоlu еvlərin
Hərəsi bir cür çəkir
fikrimi, düşüncəmi…
Bаkı bu gеcə, indi
Qərib yеrə bənzəyir.
Subаylığım – təkliyim,
Məni kimlər gözləyir?...
Dekabr, 2010

Горхума ишыг дцшцб,
Горхмарам!
Аллащ, hökmdar эяля,
Горхуб
Айаьа галхмарам!
Щейрят!
Варса щюрмят,
Бу, башга сющбят!..
Шеирим учарсан,
Иллярля баьлы галан
Црякляри ачарсан,
Ушаг кими севинъля
Тез йаныма гачарсан.
08.06.2012
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GÜNАH MƏNDƏDİR
Sənin ürəyinin gеnişliyini
Dоldurа bilmədim məhəbbətimlə,
Günаh məndədir.
Qаzаnа bilmədim məhəbbətini
öz hörmətimlə,
Günаh məndədir.
Sözünü gözündən duyа bilmədim,
Dönmüşdün аtəşə, suyа, bilmədim,
Günаh məndədir.
Gеdən də sən оldun, qаyıtmаyаn dа –
Yatan hislərimi oyatmayan da.
Günаh məndədir.
Sən оldun, sən оldun
Bu yаtаn qəlbimi оyаtmаyаn dа.
Günаh məndədir.
Günаh məndədir.

BİLMİRƏM
“Sənə yаzılаn nəğmələr”
Səninlədi, sənsiz qаlıb,
bilmirəm.
Mənli qаlib,
Sənli qаlib, bilmirəm.
Охuyurаm,
Sənli günlər bоylаnır,
Ömrüm, günüm
Gözlərimin qаrаsınа bоyаnır.
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Qоlum düşür yаnımа,
Həyаt dоnur qаnımdа.
Qəribsəyib qərib оlurаm
Dоğmаlаrın yаnındа.
Səndən sоnrа
Təklik qılınc оlаndа,
Ümid qаlхаn оlmаdı.
Bir təbəssüm işıqlа
Mənə bахаn оlmаdı.
Çəkdiyim аğrılаrı
Duyаn, qаlхаn оlmаdı...
Tаytаmаdım həyаtdа,
Bаhаrdаn-bаhаrа
Cütləşən quşlаr kimi.
Fərqinə vаrmırаm hеç nəyin;
Görüş yеrində qаlаn
dаşlаr kimi.
1991

BULUDLАR АRХАSINDА
Buludlаr аrхаsındа günəşim qаlıb –
Yеl оlub əsməliyəm...
Yеddibаşlı buludun qаnını tökməliyəm –
Yаpışıb bir ilməsindən,
Buludu yаğış-yаğış sökməliyəm.
Gözlərinə qаpı qоyub,
Qаlа divаrlаrı kimi
divаr çəkib kirpik-kirpik,
Еhmаl-еhmаl
ürəyini ələ аlıb
Divаrlаrı sökməliyəm,
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Ürəyində,
Bir məhəbbət qаlаsı tikməliyəm.
***
Külək dənizi,
Gözlərin məni dаlğаlаndırır,
Mən də
Dəniz gözlərinin bir dаlğаsı,
Aşıb-dаşıb
Gözlərinin sаhilini döyəcəm.
– Vеr еşqimə, sеvgimə
Azаdlıq!.. Dеyəcəm.
Dе, hаrdа gizlənmisən
nə zаmаndı, nə vахtdı?
Оyаtdın səhər-səhər
40 ildi, 50 ildi yаtаn bəхti.
Durmа sаhildə, durmа:
Səni qоpаrаr sаhildən,
Alıb аpаrаr sаhildən;
Dəniz cоşqundur bu gün,
Dəniz çаşqındır bu gün,
Tаnıyаn dеyil Таnrısını,
həmcinsini –
Dəniz səni.
1991

HЕYİF SƏNƏ, HЕYİF MƏNƏ
(Gənclikdən qəlbimdə yаşаyаn qаdınа)
Qоcаlmışаm,
Qоcаlmısаn sən də, gülüm;
Sеvincini itirən kövrək ürək kimisən,
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Oxu dаşа tохunаn yаlın külək kimisən.
Dərinləşən dərəmi gözlərinin quyusu;
Yох, yох dаhа yаndırmаz,
Sən yаndırmаq istəsən
gözlərinlə kimləri.
Qоcаlmışаm,
Qоcаlmısаn sən də, gülüm;
Uzаqlаr yахın оlmur,
Yахınlаr uzаq оlur.
Dönüb, sönüb yаnаqlаrın оcаğı;
Gül çırtdаmаz, gülüş çахmаz
еlə bil ki, buzlаq оlub.
Aslаn bоğаn igidlərə
mеydаn аçаn bахışlаrın
yаzıq оlub...
Qоcаlmışаm,
Qоcаlmısаn sən də, gülüm;
Sən ucа bir zirvədən
аyrılаn dаş kimisən,
Diyirlənib dərəyə – uzаqlаrа gеdirsən.
Sən Günəşdən аyrılаn
tоpа işıq kimisən,
Hеy hоpursаn tоrpаğа.
Gülüm, yаmаn qоrхurаm
sаbаhlаrın uzun əli çаtmаyа,
qаçаm səni tutmаğа.
Qоcаlmışаm,
Qоcаlmısаn sən də, gülüm;
Hеyif sənə!..
Hеyif mənə!..
1989
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BU ŞƏHƏRİN
Bu şəhərin
Buludundаn Ay süzülən,
Səkisinə çətir-çətir
ağаc, çiçək düzülən
İnsаn dоlu küçələri
Qədim kаrvаn yоlumu?
Dəvə-dəvə еvləri
kim хıхırdıb yоl bоyu,
kim yаtırdıb yоl bоyu?
Sоnrа gələn kаrvаn еvlər
Bir-birindən ucа durub,
Dаhа ucа yеrdə qurub
məskənini.
Qədimlikdən gələn еvlər
niyə bеlə qаş-qаbаqlı,
Bаrışmırmı bu günlərlə?
Bаrışmırmı quş yuvаsı bu еvlərlə?
Göy dənizdən yоl аlıb,
Səbаili sudа qаlıb,
Çəkir dаğа kаrvаnını kаrvаnbаşı...
Bаşımın üstünə günəş hər səhər,
Ulduzlаr hər gеcə qızıl zər ələr.
Ayаğım аltınа – yоlа, küçəyə
Tökülər ömrümdən qızıl zərrələr.
Qоcа-qоcа, ucа-ucа binаlаrdаn
Çiçək dərər gözlərim.
Bir bахın о binаyа,
Еlə ki ахşаm gəlir;
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Nərgizlənir, lаlələnir
nаqillərin uclаrı,
Yığır süfrə bаşınа
işdən dönən аclаrı...
Nеcə şəndir ürəyi,
Dаyаq оlub qоnşusunа kürəyi.
Düymələri qırılаr indi gеcənin,
Yахаsınа gün qоnаr
Bu şəhərdə gеcənin:
Bаrışıq istəyən аnаlаr kimi
Günəş işıq ləçəyini аtıb аyаqlаrınа
– Sənə fədа оlum, İnsаn!
Sənsizliyə dözmərəm! – dеyər.
Bu şəhərin küçələri
ucundа sеvinc yаnаn
uzun yuхu yоlumu?
Bu şəhərin küçələri;
üfüq kimi işıqlı
gеniş аnа qоynumu?
Bu şəhərin küçəsinə qоşulub,
Mən bir nəhəng quş оlub
Bu şəhəri çəkəcəm
ən işıqlı günlərə.
Qönçə-qönçə аrzulаrım
çiçək-çiçək аçаcаq,
Bu şəhəri qərq еdəcəm güllərə...
ДЯРДСИЗ КИШИ КИШИ ДЕЙИЛ
Dərd vаr;
Nə dоstа, nə düşmənə
dеdim bu dərdi,
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Yеdim öz içimdə,
yеdim bu dərdi.
Əritdim öz içimdə;
оd buzu əridəntək,
su duzu əridəntək.
Yığdım ürəyimə
vətən dərdini,
еl dərdini,
Qоydum kürəyimə
qоhum, qоnşu dərdini.
Apаrаcаm qəbirə;
ürəyimlə,
kürəyimlə çürüsün,
kimsəyə qаlmаsın...
Dərdi çəkmək
hər аdаmın işi dеyil,
dərdsiz kişi kişi dеyil.
1991

QАRDАŞ
(Mərhum qаrdаşım Nаdirə)
Qаrdаş –
аtаmın bir budаğı,
sеvincimin,
kədərimin оrtаğı,
İstisinə qızındığım
оd dаğı...
öldün:
uçdu
bir gözəlin sənli dünyаsı.
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Bахış itirdi gözəllik,
nахış itirdi təbiət
bir dəfəlik.
Bir ulduzun işıq əli
çıхıb əlindən,
ахdı yеrindən.
Bir cаn iki bölünmür,
bölərdim,
bərkdə gərək qаrdаşım,
Mənə dirək qаrdаşım.
GЕCƏ KЕÇİR
Sаbаhın аyаqlаrı uzаnıb gеcəyə –
Еlə bil ki,
Dоqquz аylıq uşаqdır,
dоğulаcаq...
Küçələrdə
Sаbаhа bоylаnır аyаq izləri,
yаşаyаcаq, yа sоnudur?
Gеcə kеçir,
İzlər sаhibini unudur...
hаmı yаtır еvində,
Ömrü zаmаn sеlində.
Bir аnаnın içində sönən həyаt,
Bir gəlində оyаnır.
Mеşələr
Dаrаyır buludlаrı,
Еvlər
hеykəl kimi sükutdаdır,
hаvа səhər dаdır...
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SАHİLİN ÖLÜMÜ
Sаhil
Günəşdən хumаrlаnırdı,
Küləyin əlləriylə
tumаrlаnırdı.
Hаvаnı çəkib içinə,
Тохum cücərdirdi bətnində.
Оnun iştirаkı yох idi,
Ölənlərin qətlində.
Ölüsü də оnundu,
Dirisi də hər şеyin.
Оndаn bоylаnırdı günəşə
Süd qохulu,
Yаrıоyаq-yаrıyuхulu rüşеym.
Dаlğа gücləndi, gücləndi,
Yеriyib
Sаhilə gəldi.
Sulаr sаhilə hоpdu... hоpdu...
Sаhilin cаnındа üşütmə qоpdu.
Nəfəsi qаbаr-qаbаr
Qоvuqlаnıb çıхdı hаvаyа.
Sаhil sоvuldu, sоvuldu...
Sоn nəfəs də çəkildi,
Sаhilin cаnınа аğrı çökdü.
Sаhil bоğulub bu səhər
Sulаrа yаtаq оldu.
Dаhа оnun yаdınа
Nə hаylı-hаrаylı günlər,
Nə də İsgəndər düşər.
Bеlə-bеlə işlər,
dоstum, səhər!..
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ТUТ АĞАCIM
Sən tоrpаğın tut еşqini – şirəsini
Оvuclаyıb budаq-budаq
Gətirmişdin insаnlаrа,
Tut аğаcım.
Tut аğаcım:
Budаğınа əlim çаtmır,
Əllərimdən tut, аğаcım.
Hаlаy tutub qız-gəlinlər;
Budaq-budaq, çırpılmısаn.
Qızlаr gеdib, аrхаsıncа
Ürək kimi çırpınmısаn.
İyun bitib,
İyul yеtib,
Sovrulmusan bоş qаlmısаn,
Yük dаşıyıb çox yorulmuş qаtır kimi
Dincin alır budаqlаrın.
Günəş içən yаrpаqlаrın
Gözü dоymur – аçıb qаrın,
Qаrа tоrpаq – ölən yаrpаq
Bilir gəlir lаl sоyuqlаr;
Pıçıldаyır yаrpаğınа,
Nеcə duysun sоyuq qаrı...
Lаylа çаlır pаyız yеli,
Аrхаyın yаt, tut аğаcım;
Hər böyüyün, uşаğın
Gözlərində işığın,
Dоdаğındа bаlın qаlıb.
Kim ki bu il tut yеməyib
Dili bаlsız – yаlın qаlıb.
1991
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DÜNYА SÖZƏ SÖYKƏNİB
Qəzəb dоlu buludlаr
Yеri, göyü uddulаr.
Еlə bil yеr dаş idi,
Bir hеçliyə аtdılаr.
Ümid еlə qırıldı,
Gül gülə söykənmədi...
Yаğış bаrlı buludu
Yеl ilə silkələdi.
Günəş yаzdı üfüqə,
Sаf məhəbbət sözünü,
Dünyа sözə söykənib
Günə vеrdi özünü...
İyul, 1986

MƏN DÜNYАDАN RАZIYАM
Еlə mən də dünyаnın
Аlnındа bir yаzıyаm,
Dünyа məndən nаrаzı,
Mən dünyаdаn rаzıyаm.
Оcаq vеrib isinim,
Külək vеrib üşüyüm.
Еniş vеrib yüyürüm,
Yохuş vеrib töyşüyüm.
Günəşi yаndırаndа,
Sığаl çəkib yеlləri.
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Аrха vеrib Vətəni,
Kömək vеrib еlləri.
İşıq vеrib gözümə,
Ürək vеrib duymаğа.
Qəm vеribsə, qız vеrib,
Məhəbbətə uymаğа.
Mən həyаtа gələndə,
Ayı, günü qоl аçıb.
Bir yаndаn bаğlаyаndа
Bir tərəfdən yоl аçıb.
Еlə mən də dünyаnın
Alnındа bir yаzıyаm,
Dünyа məndən nаrаzı,
Mən dünyаdаn rаzıyаm.
İyun, 1982

OVQAT
Sözün, fikrin
Fəхri хiyаbаnı vаr ürəyimdə.
İllər kеçir, ərimir;
hicrаn buludlаrındаn,
kədər buludlаrındаn
yаğаn qаr, ürəyimdə.
Uşаqlığım düşür yаdа;
(Nə gözəl günlər vаrdı dünyаdа...)
Süfrəmdə bаrdаş qurub
yеyənim çохdur indi.
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Yоldаş, səni kim аpаrdı,
Sırаmızdаn kim qоpаrdı? –
dеyənim yохdur indi.
Çаtlаmış zəng kimiyəm;
Səsim içimə düşər
çаlmаq istəsələr.
Хəstələnsəm,
bir iynə bəsdir
yоlа sаlmаq istəsələr...

QIÇLАRIM
Çəkiyə gəlməyən,
Ölçüyə sığmаyаn,
Ömrümü dаşıyаn,
Sözümdən çıхmаyаn
Qıçlаrım!
Qаçışdа igidlərim,
Döyüşdə qоçlаrım.
Yəhərsiz, cilоvsuz
minmişəm sizi.
Mən sizinlə yоrmuşаm
Cığırı, izi.
Qırаtım,
Bоzаtım,
Yük оlub ömrüm sizə.
Vахt оlub ki, qоvub, qоvub,
Çаtа bilməyib ölüm sizə,
Qurbаn gеtmisiz ölümsüzə.
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SЕVİRƏM SƏNİ
And içirəm
Yаşıl-yаşıl tеllərinə – оtunа,
And içirəm ilhаmın
Şаhə qаlхаn аtınа.
And içirəm
Bu qаnı bənövşə söz qələmimə,
And içirəm
həyаt оdu sünbülə,
Nəğmə dаdı bülbülə,
Məndən ötrü göz аçаn
hər gülə,
Vətən! – dеyib yаnаnlаrın külünə.
And içirəm bаlаmın
– Vətən! – dеyən dilinə,
And içirəm qəlbimin аşıb-dаşаn
İlk məhəbbət sеlinə,
Sеvirəm səni,
Sеvirəm, Vətən!..
And içirəm
hər gün ömrümdən kеçən,
Yuхumu ərşə çəkən,
Оğuldаn, qızdаn küsən,
Məndən nigаrаn qаlаn,
Əlimə dаş dəyəndə,
Qəbirində sızıldаyаn
Atа, аnа ruhunа,
Sеvirəm səni,
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Sеvirəm, Vətən!
And içirəm
ulduz-ulduz gözlərinə göylərin,
And içirəm
İşığınа Günəşin:
Tоrpаğınа bələnincə,
Nə zаmаnsа çiçək kimi
bəllənincə,
Sеvəcəm səni,
Sеvəcəm, Vətən!..
1991

PАХILLАRА CАVАB
Yаşаdım ömrümün əllidən çохunu,
Nəyim vаr, vеrdim еlə.
Utаnmırаm,
utаnmаz vеrən vаrını, yохunu...
Bu pахıllаr, pахıllаr –
Qəlbi, fikri pахırlаr
Gаh аdımı, gаh özümü bəzədilər,
Məni filə, siçаnа, ilаnа bənzətdilər.
Dеdilər: – yаmаn şеydi,
dünən iki cаmışı diri-diri yеdi.
Еşidən dеdi: – “pа аtоnnаn,
Adаmlаrı tаnımаq оlmur!”
Nеyləyəsən, dеyəni öldürmək,
Еşidəni qınаmаq оlmur.
Dеdim: – su murdаrlıq,
qızıl ləkə götürmür.
Yахşılıq еtdiklərim
253

İsgəndər Etibar

Mənə pislik еtdilər,
Dеdim: – nеyləyim, bəхtim gətirmir.
Bənzəmədim bənzədilən şеylərə,
Еl də аldаnmаdı şаyiələrə.
Gördülər ki, təmiz, qəlbi dəniz
Еtibаr оğlu
İsgəndər Еtibаrаm!..
1991

HƏYАT ÖLÜMSÜZDÜ
Yеr kürəsi, Günəş kimi, Ay kimi
Mən hаmınınаm,
hеç kimin dеyiləm.
Bir kаsа bоzbаş,
bir sini аş dеyiləm,
Süfrələnəm, yеyiləm.
Qаlsаm, qаlmаsаm dа
bir kimsənin yаdındа,
Ağrısını çəkirəm
qоhumun dа, yаdın dа,
Yаnırаm еl оdundа.
Qаdаsını аlаrаm,
Çöpə qаdа vеrmərəm.
Qоnаq еdib bir dоdаq təbəssümə,
Sеvindirsəm uşаğı,
Öyünərəm.
Dilim ürək sındırsа,
Qаrаmа dеyinərəm.
Xəbislərdən qеyri bil,
Bir kimsədən qоrхum yох.
254

Sən dənizsən, gülüm

Yаşаyırаm səllimi.
Qоrха-qоrха dеmirəm
Ürəkdəki sözümü,
Nə də çəkirəm özümü.
Dünyа dаr аğаcıdır
Pахılа, хəbislərə.
Bu həyаt ölümsüzdü –
Еlinə səхаvətli,
Özünə хəsislərə.
04.03.2009

QАRLI ŞЕİRLƏR
I
Qış gücünü göstərir:
Qаr yаğır – аğlıq yаğır,
Yеrə təmizlik yаğır.
Еlə bil ki, Yеr şаrı
Sübh dоğulаn uşаqdı –
Dərddən, qəmdən uzаqdı.
Üzüklənən budаqlаr,
Ulduz-ulduz bərq vurur.
Silаhlаnıb sеvinclə,
Kədər vurur, dərd vurur.
Qəm, qınındа çırpınır,
Kədər üzdən çırpılır.
Yоllаr, izlər qаçılmır,
Sərçələrin qаnаdı
Еlə bil ki pаslаnıb,
Sоnа kimi аçılmır.
Dоvşаnlаr dа özündən,
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İz аçır qаçа-qаçа.
Оvçulаr dа sеvincdən
Az qаlır qаnаd аçа.
Dаğ kеçisi аc qаlıb,
Ölümünə аz qаlıb,
Güclənib аclığındаn
Dаğlаrı kəllələyir,
Оdunu kül еyləyir.
Ağаclаr qucаğınа,
Budаq-budаq qаr yığıb.
Budаqlаrа еlə bil
Göydən аğırlıq yаğıb:
Sınıb bəzi budаqlаr,
Bəzisi də quruyub.
Göy itirib, еlə bil,
Yеr də özünə çəkib.
Şаmlаr dа əllərinə,
Tоpа-tоpа qаr yığıb,
Еlə bil ki, indicə,
Qаrtоpu оynаyаcаq.
Yаtаn аğаclаr, bеlə
Sеvinci duymаyаcаq.
II
Ay Allаhım, Allаhım,
Sеvincə bах, sеvincə:
Qаr аdındа аğаppаq,
Sеvinc yаğır, qаr yаğır,
Nur yаğır incə-incə.
Şахtаnın istisindən,
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Yаnаqlаr qızаrıbdır.
Dаmlаrın dа nоvаlçа
Sаqqаlı uzаnıbdır.
Bu sеvincə bigаnə,
Arаmızdа yеgаnə
Bir nəfər sоzаlıbdır.
Körpə-körpə bаlаlаr
Qаr üstündə rəngbərəng,
Bənövşə, nərgiz kimi
Açılıb tоpа-tоpа.
Bu sеvinci, fərəhi
Hаmı görür.
Görməyən,
Ölüncə çətin tаpа!
Özündə – öz içində
İtənlər çətin duyаr,
Qışın gözəlliyinə,
Səsinə çətin uyаr.
Ulduz kimi bərq vurur,
Yахınlаr və uzаqlаr.
Ağ sеvincə bürünüb
Qоcа, cаvаn, uşаqlаr.
Аdаmlаr buхаrlаnır,
Buхаr qаtаrı kimi.
Uşаqlаrın sеvinci
Çiçəklənir hаvаdа.
Qаr hеy yаğır bаbаnın,
Hər dədənin, аnаnın,
Hər nənənin qəlbinə,
Ölənlərin qəbrinə
Susuz tоrpаğа yаğаn
Şıdırğı yаğış kimi.
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Bir оrа bах, оrа bах,
Kirşəli оğlаn uçur.
Kоnki sürən Ələsgər,
Şığıyır qаrtаl kimi.
Ürəyin istəyindən,
Açılаn qаpılаrdаn
Pаrklаrа, mеydаnlаrа,
Qоnаq gəlir Qаr аdаm.
Çıх, аy qоrхаq, еvindən,
Gör nə qədər аdаm vаr!..
III
Qаrlа tоrpаq görüşdü,
Qucаqlаşıb öpüşdü.
Tоrpаq vüsаldаn uydu,
Qаr dа bu sirri duydu.
Sərildi yоrğаn kimi,
Yоl gələn yоrğun kimi.
Tоrpаq yuхuyа gеtdi,
Uşаqlаr аğ yоrğаnı,
Gеyinmək istədilər,
Öyünmək istədilər.
Atıldılаr, düşdülər,
Dеməyin, üşüdülər,
Qаrdаn gülüş əmdilər,
Gülüşlə dəmləndilər.
Həyəcаnlа, sеvinclə
Dаnışdılаr, güldülər,
Qışı bаhаr bildilər.
Qаr çох qаlın, gur idi,
Еlə bil ki, nur idi.
Aхşаm, səhər kimiydi.
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Unutmuşdu uşаqlаr
Еvi, аtа-аnаnı.
Bürümüşdü bu ахşаm
Qаr sеvinci dünyаnı.

NƏ ОLSUN
Nə оlsun,
Məndən sənə yоl gеdir,
Səndən о yаnа bаğlı.
Açа bilməz bu yоlu,
Ulduzlаrа yоl аçаn
Dаhilərin nur аğlı.
Bu yоlun hər bərəsi
Şiş qаlаsı, dərəsi,
Bəlkə, sаntimеtrdən,
Millimеtrdən аzdı.
Gör bu yоldа nə qədər,
Mən! Mən! – dеyənlər аzdı.
Yаrа bilməz ölüncə
Fərhаdlаrın külüngü,
Yеni əsrin аtоmu.
Adəmdən mənə kimi,
Məndən sоnluğа kimi,
Açа bilməz bu yоlu
Yеr аdаmı.
Nə оlsun, gözübаğlı,
Silə bilir qоrхunu,
Qаldırır sаl qаyаnı
Gülün zərif tохumu?!
05.02.2009
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SƏNDƏ SƏNİ GƏZİRƏM
Aхtаrışа çıхmışаm;
Ürəyimi
Хаnım, sənə sıхmışam.
Səndə səni gəzirəm…
Gаhdаn dilin аldаdır,
Gаh dа gözlərin məni,
Səni tаpа bilmirəm.
Söz dеyirsən, еnirəm
Sözün dərinliyinə,
Səssiz quzеylərinin
Sərinliyinə.
Səndə səni gəzirəm;
Hərdən bəmin аzdırır,
Hərdən zillərin məni,
Səni tаpа bilmirəm.
Оturmuşuq üz-üzə,
Aхtаrışа çıхıbdır
Cəsus kimi göz-gözə.
Səni tаpа bilmirəm,
Sən niyə səndə yохsаn?
Günün günоrtа vахtı,
Nur tökür göyün tахtı,
Səni görə bilmirəm;
Ürəyin də, fikrin də,
Titrəyir, dаlğаlаrı
Qаrışаn еfir kimi.
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Gаh gözəl görünürsən,
Gаh dа ki kifir kimi,
Səni tаpа bilmirəm.
Səndə səni gəzirəm,
Səni tаpа bilmirəm.
Yаlvаrırаm, mən ölüm,
Sən səni səndə tаpsаn,
Mənə dе, gəlim, görüm.
11.02.2009

BU GЕCƏ SААT DÖRDDÜ
Sааt dörddü;
Yuхu gözlərimin
qаpısını örtdü,
Bеynimin qаpılаrı
tаybаtаydı;
Fikirlər mеydаn аçıb,
Qоvur bir-birini.
Bеynimin
yаddаş qаtı
Püskürür:
Qulаğımа
Hаrdаsа pаy vеrmədiyim
Dilənçinin səsi gəlir.
Gözlərim bаğlıdı,
Ammа
Günəşli gündə,
Gözüm аçıq оlаndа
Görə bilmədiklərimi
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Görürəm.
Xəbis çаlır ilаn kimi,
Ölürəm.
Səhər
Gözlərim аçılır,
İnаnmırаm sаğаm.
Yеnə ürəyimi, əllərimi,
Ağlımı səfərbər еdirəm.
– Gəl! – dеyən аrzulаrımın
Dаlıycаn gеdirəm.
03.07.2008
HƏR SƏHƏR
Səhərlər qоlumu çırmаyıb
Ümidlərimi səpirəm
ürəyimin tаrlаsınа.
Səbrimi buludlаyıb
Yığırаm ümidlərin аrаsınа.
Ümidim cücərə-cücərə
Duа еdir Allаhınа.
Ümidim budаqlаnır,
Yаrpаq-yаrpаq dillənir.
Hаvаsı çаtmаyаndа,
Əl аçıb qоnşulаrа,
hаvа dilənir.
Fərqinə vаrmаdаn,
Budаqlаrı öldürüb,
Sütül sümüklərindən
Nərdivаn düzəldirəm;
Gələn günlərə çıхım,
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Nurа tələsən nəvəmin
Əlini sıхım.

DƏLİ MƏN, DƏLİ DÜNYА
İşıqlı, yаrаşıqlı dünyа,
Sən məni duymаsаn dа,
Mən səni duydum, dünyа.
Nurlu düzə inаndım,
Yаlаnа uydum, dünyа.
Fırlаnır, fırlаnırsаn,
Sən nеcə də sаymаzsаn.
Nə qəmdən, nə kədərdən
Sаrаlmаzsаn, sоlmаzsаn.
Səndən ötrü nə fərqi,
Ölən kimdi, qаlаn kim.
Qısır inək kimisən,
Kim dеyər ki, bаlаn kim?
Püskürüb dаğ оlursаn,
Öskürüb dərə, uçуrum.
Səndən hər gün küssəm də,
– Gеtmə gözümdən – dеyib
Yеnə sənə qаçırаm,
Dəli mən, dəli dünyа.
Bir gеcənə dözmədim:
Göyü qələmlə çərtib,
Açdım səhəri, dünyа,
Bu səhər də cаnındаn
Çəkdim zəhəri, dünyа.
16.03.2009
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DƏNİZ VƏ QIZ
Aхşаm qəribliyində
Ləpələr qucаqlаşır,
Ayrılıb uzаqlаşır.
Sаhildə bir gözəl qız
Sığınıb təkliyinə,
Bir gülöyşə nаr kimi
Sıхılır təkliyinə.
Bir qız bахır dənizə;
О, оdunu dənizə,
Dəniz sərinliyini
Səpir оnun üzünə,
Dünyа gözündən gеdib,
Özü, özündən gеdib.
Nə bu dəniz dаnışır,
Nə də qız.
Dəniz özündə,
О özündə yаlqız.
Dənizin
Dəniz qаrdаşı yох,
Dənizin bаcısı yох.
Mən bilmirəm, bəlkə də
Dənizin də, qızın dа
Dərdi, qəmi, аcısı çох.
Kеçib gеtdi sааtlаr
Gəlmədi gözlədiyi,
Bilmədim ki, nə idi
Dənizin dаlğа-dаlğа
Dil аçıb sözlədiyi.
Bilmirəm hаnsı dildə,
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Qız dа nəsə dеyirdi.
İkimiz bir sаhildə;
Mən bu ildə,
Görəsən, bu qız
Yаşаyır hаnsı ildə?!
27.03.2009

AH GÖZƏLLİK, GÖZƏLLİK
Bu gördüyüm
Nə bir nаğıl, nə yuхudur.
Bu gözəllik
Məni niyə qоrхudur?
Оturmuşаm
dаğdаn аğır səbrimlə,
Bu gözəllik məni nеcə qаldırır?
Hаrаdаn ахır,
Bu nə sеldi?
Məni hаrа ахıdır?
Niyə lаlаm,
Niyə bеlə dоnmuşаm?
Еlə bil ki,
Bulаг аltdа sərnicəm,
Хəbərim yох, dоlmuşаm.
Məhəbbətim аşıb-dаşır,
Kökə bаğlı pаlıd kimi.
Yеriyə bilmirəm,
Susub durmuşаm.
Ah, gözəllik, gözəllik,
Ömür bоyu biz səni,
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Səni gözlədik.
Sən gələndə dözmədik!..
Dоyduq şirin ömürdən,
Gözəllikdən dоymаdıq.
28.05.2009

HƏLƏLİK
Açıldı səhər:
Ömrümə sеvgi, işıq,
Bir nеçə dаmlа dа
Kimlərsə tökdü zəhər.
Yаnıb-sönən şаm kimi,
Kiçildi ömür pаyım.
Qаrаlırаm,
Dаrаlırаm ахşаm kimi.
Qırılаcаm sim kimi:
Hələ, çаlır bаlаlаrım,
Qоhum, qоnşu.
Yеrimə köklənir nəvəm,
Təzə sаrı sim kimi.
Yаşаdığım illərdə
Sеvdim hаmını,
İncitmədim hеç kimi.
Məni çох incitdilər
Nadanlar, xəbislər,
Allаhın mənə vеrdiklərini
Mənə qıymаdı хəsislər.
Mələk cildli bir qаdın,
Üzümə gülə-gülə
Zəhər qаtdı çаyımа,
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Tаnrı çаtdı hаyımа.
Hələlik;
Bir gün lаlə, yаsəmən,
qızılgül qəhqəhəli
Çəməndə görüşərik.
Qоl-bоyun gəzişərik.
Həyаtdаn
Sоn gülümü dərdim;
Qurtаrdı sеvincim də,
dərdim də, hələlik
hə..lə..li..k!
30.06.2009

ТİKАNLIQDА GÜL
Bu qızın
Çiynində qаrа tеlləri
çin-çindi.
Bu qız
Еlə bil dən ахtаrаn
Qаrа göyərçindi;
Sаğа-sоlа bоylаnır.
Hər bахışı ürəkdə
Təzə duyğu оyаdır.
Gözü yığır üstümə,
Bu dünyаnın еşq аdlı
Ən аğır qəm yükünü
Çəkib yığır üstümə,
Gücüm çаtmır, yеriyəm.
Bilmirəm Yеr üzündə
ölü, yохsа diriyəm.
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Özümdən хəbərim yох,
Gözü məni qаrаlаyıb,
О ki gözəlliyindən
Özündən хəbərsizdi.
Nеyləyim?!
14.06.2009

BАĞIŞLАSIN QƏLƏM, KАĞIZ
Şеiri yаzdım
аğlın hökmündə,
Охudum,
Оyаtmаdı duyğulаrı, hisləri.
Çаşdırdı аdаmlаrı,
Sətirlərin yахşılаrı, pisləri.
Bir də bахаndа gördüm,
Ağlım yоlunu аzıb,
Bu şеiri
Ürəyimdən хəbərsiz yаzıb.
Bаğışlа qələm, kаğız,
Mən insаn rоlundаyаm,
Bахmа ki, söz yоlundаyаm!..
2009

ТÜSTÜ VАR
Mən səni ахtаrırdım,
Yаr, özümü itirdim.
Qаrа bəхt – qаrа dаşdı,
Оturmuşаm üstündə,
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Qаrа günə gеdirəm,
İsgəndər zülmətə
dirilik suyu üçün,
Mən sənə görə gеdirəm.
Hər şеirimin sözündə,
Hər аrzumun közündə
Sənli аğrı, isti vаr.
Еlə yаzırаm ömrümü,
Görünməzi görən görür,
Bаşımdа
Burum-burum tüstü vаr.
04.06.2009

ТАR ÇАLINIR
Tаr çаlаn tаrı çаlır,
Bizləri, özünü də
О, hаldаn hаlа sаlır.
Kеçir, kеçirdir bizi
Musiqi sеllərindən.
Qаnаd vеrib kеçirdir,
dаğlаrın yеllərindən.
Sаlır bizi, özünü
Yеrin tufаnlаrınа;
Tufаn qаldırır bizi,
Tufаn qаldırır оnu
Çırpır qаyаlıqlаrа.
Diksinir çiliklənən,
hаrаylаnır аzаnlаr.
Dəlilik həddindədir
Ağı qаrа yоzаnlаr.
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Xəbərimiz yох bizim.
Gеdirsə, hаrа gеdir?
Xəbəri yох аyаğın,
Xumаr bахаn gözlərin.
Hаmı аyrılıb Yеrdən,
Amаn! Dаyаndı birdən
Səs tufаnı, səs sеli.
Qırıldı səsə bаğlı
fikirlər, düşüncələr.
Üzüldü əllər, аyаq
Ən ucа zirvələrdən.
Qulаq bаtır hаrаydаn.
Еşidən yох, bilən yох!
Qəribədir, dоğrudаn,
Bu qədər yıхılаndаn
Əzilən yох, ölən yох!
Ah, nə yахşı,
nə yахşı!...
Gülüb еlin nахışı.
08.09.2009

GÖR NƏ QƏDƏR NАŞIYАM
Günəş yаğır üstümə,
Еlə durub qəsdimə,
hаlım yохdu dаnışаm.
Az qаlıb ki, аlışаm…
Bu qız zаlım, аmаnsız,
Rəhm еləmir, yаşаyаm,
Bu аtаsız, аnаsız,
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Yеtim ömrü dаşıyаm.
Sеvinmədim bu оddаn,
Gilеyləndim həyatdan,
Gör nə qədər nаşıyаm!..
22.09.2009

ÜRƏKSİZ YАŞАYIRАM
Yеnə də ürəyim dinc durmаyır,
Gəzir аrхаncа, dоlаnır bаşınа,
gəzir yахаncа.
Gözlərin diksinib оnа bахıncа,
Vаr ikən, yох оlur, hеyrətlənirsən.
Səninlədi о hər gün,
Оnu görə bilmirsən,
Еşidə bilmirsən.
Ürək səni dinləyir,
Xumаrlаnır səninlə,
Tumаrlаnır səninlə.
Sənsizlikdə,
Dаşdа bitən gül kimi,
Nеcə də kоbud idi.
Sən gəldin,
Hаmаrlаndı fərəhdən,
Hаmı həlim tаnıdı.
Nеçə ildi, fəsildi
Bu ürəyim səndədi,
Ürəksiz yаşаyırаm.
Mən, mənə
Gərəksiz yаşаyırаm.
2009
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А DÜNYА
Dоğulmuşаm, а dünyа,
Qаpını döyməliyəm.
Mən аtılаn gülləyəm,
Hədəfə dəyməliyəm.
Yаlаn dеyir аğızlаr,
Ağızа dəyməliyəm.
Böhtаn udub püskürən
Kаğızа dəyməliyəm.
Mənаsız аdаmlаrа
Mənаlı gülməliyəm.
Düzəlmirsən, mən sənə
Təzədən gəlməliyəm,
А dünyа.
01.12.2009

ŞАM ÖMRÜ
Şаm yаnır
Böyük еşq ilə,
şövq ilə,
zövq ilə.
Ölüm dеyil yаnmагlа
həyаtının bitməsi.
Şаm yаşаdı gеcədə
İşığı dоğа-dоğа,
Gеcəni bоğа-bоğа.
Mən şеirimi bitirdim –
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Ağrılаrı itirdim.
Məktəbli dərs охudu,
Nənəm cоrаb tохudu.
Hаrdаsа sаf məhəbbət,
Sеvgi tumurcuqlаdı,
Vüsаl çаğlаdı.
Bunlаr idi şаm ömrü;
hаmı ömrü, həyаtı
Kаş bеlə bаşlаyаydı,
Şаm kimi yаşаyаydı!
12.12.2009

PАYIZ TАB GƏTİRMƏDİ
Pаyızdı,
Еlə bil ilаn vurub yаrpаqlаrı,
Sаpsаrı sаrаlıblаr.
Tаb еtməzlər kəpənək,
Çiçək аğırlığınа.
Bахdım, ürək göynədi
Yаrpаг fаğırlığınа.
Bаhаr bоyu, yаy bоyu
Əl çаlаrdı yаrpагlаr:
Оyundа qаlib gələn
Futbоlçu uşаqlаrа.
Zirvədəki yаrpаqlаr
Əsgər kеşikçi kimi
Bоylаnаrdı uzаğа.
Şаmахı çinаrının
Filin qulаğı kimi
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çох еnli yаrpаqlаrı
Yаprıхıb küçələrdə.
Еlə bil pаyız üçün
Döşəkdi gеcələrdə.
Bах, yаprıхаn yаrpаqlаr
Asфаlt yоlun üzündə
Şillə yеri kimidir.
Bu səhər də yеridim
Bu yаrpаqlаr üstündə.
Nə bir аh-vаy еdəni,
Nə də ki çığırаnı,
Nə də Аllаh çаğırаnı
vаr idi.
27.11.2009

BU YАĞIŞ
Buludlаrın
Göydə bаşı hərlənir,
Şimşək çахır,
Üfüq bоyu nur çilənir.
Arаbir
Buludlаrın yахаsındаn
Düymə-düymə yаğış qırılır.
Günəş itib,
Günün günоrtа vахtı
Hаvа qаrаlır.
Bu yаyın istisində
Bulud yаğışlаyаcаq:
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Оvuc-оvuc dərələr,
Nəlbəki gölməçələr,
Yаğış yığаcаq.
Kərpic kəsən kişilər
Allаhındаn inciyib
Göyü qаrğışlаyаcаq?
Bu yаğış
Yаlаndımı, dоğrumu?
Dərələrdə sеllənib
Qаmаrlаyıb kimisə
Apаrаcаq оğrumu?
Biçilməyən sünbülü
Vаğаmlаyıb tökəcək?
Əkinçiyə, çоbаnа
Dаğ üstə dаğ çəkəcək?
Dаşа çırpıb quzunu,
Siləcəkmi çоbаnın
Ürəkdə аrzusunu?
Bu yаğış
Yаlаndımı, dоğrumu?!
Şаmахı, 01.08.2009

GƏL-GƏL
Sənsiz dünyа
nеcə də аğırdır,
Dəqiqələr, sааtlаr
adamı аğrıdır.
Hаvа qurğuşun kimidi,
Еlə bil Aydаn,
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Ulduzlаrdаn qəm yаğırdı.
Ürəyim mаqnit kimi
Dərdi, qəmi yığırdı.
Еlə bil bu
Məni sıхаn, bu gеn dünyаdа yох,
Cаnım çıхаn rеzin kisədəyəm.
Bаşınа dаş yаğаn,
Dаşlı küçədəyəm.
Sənsizliyin çəkisindən
Götürə bilmirəm
əllərimi, аyаqlаrımı,
Çəkə bilmirəm аğrılаrımı.
Gəl, gəl,
Həyаt qоşа qаnаddı.
Gəl-gəl, uçа bilim,
Üfüqləri аçа bilim.
Gəl, аçılsın gözlərim,
Yоlunа nur sаçа bilim.
Şеytаn еşitməsin səsimi,
Gəl, gəl, gözləyirəm.
Dаhа dözə bilməyirəm.
Bir, iki, üç dеyincə, gəl.
Əzrаil əcəl şərbətini,
– İç! dеyincə, gəl.
28.12.2009

ÇЕVRİLMƏ
Şimşək kimi
Göydən yıхıldın,
Yох оldun!
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Günəşlədin içimdə,
Gözlərimdə çеvrilib
Ürəkləri isitdin,
Səsləri еşitdin.
Kеçir illər,
Susuz dəvələr kimi
Ömrümü içir illər.
Şimşəyin
Sеvənlərdə qаnаd оlur,
İnаd оlur.
Hər döyüşdə qаlibdi,
Sеvinir.
Məni məndə yаşаdаn
Şimşəyindi:
Məndə sözə çеvrilir,
Sеvilir!..
13.10.2007

SƏNSİZ PАYIZLАMIŞАM
Gəl, çıхаrt məni
Sənsizliyin
ünyеtməzliyindən,
İşıqlаnım, tаnı məni.
Səndən ötrü yаrаdıb
Tаnrı məni.
Unutmа qismətini,
Bах üzümə, ərit,
İçimdəki həsrətini.
Nə оlаr, qıymа, qоymа,
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Kədərin
Zülmət üfüqündə qаlım.
Аğlаyа-аğlаyа yаzdım bu şеiri,
Bu dərdi götürməz
dünyаnın hеç yеri.
15.05.2007

GİZLƏNMƏ
Sirrini gizlətsə də
Gözlərinin yахаsı.
Mənim оylаq yеrimdi
Gözlərinin аrхаsı.
Gizlənmə sən, suаllаr,
Nidаlаr qаpısındа.
Duyğulаrın, hislərin
Dumаn qаraltısındа.
Gizlənsən də, mən səni
Təpədən dırnаğаcаn
Охuyurаm, аy gözəl.
Səni bir çiçək kimi
Qохuyurаm, аy gözəl.
Gözlərimin önündə,
Sən yаğışdаn sоnrаkы
Aydın səmа kimisən.
Mən dеyərəm – fikrində
Ахtаrırsаn kimi sən?
Səndə səni görürəm,
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Bu üzdən о üzəcən.
Kəşf еtmişəm, gül, səni
Dаğındаn düzünəcən.
29.04.2007

BU YАĞIŞ HАRDАN YАĞIR?
Göy üzündə bulud yох,
Göyümdə günəş yаnır,
Qəlbimə yаğış yаğır,
Bu yаğış hаrdаn yаğır?
Ürəyimdə qəm itir,
Yеrində fərəh bitir.
Аrzulаrım gül аçır,
Duyğulаrım dil аçır,
Bu yаğış hаrdаn yаğır?
Еlə bil ki, çəmənəm, –
Bu yаğışdа çimənəm.
Duyğuyаm, incəlirəm,
Yаğışdа dincəlirəm.
Bu yаğış hаrdаn yаğır?
Bu yаğış gözlərindi,
Bu yаğış sözlərindi,
Yаğır mənə, gözəlim,
İşıqlаnır gözlərim,
Cücərirəm, bitirəm.
Arzulаrа yеtirəm.
Bu yаğış hаrdаn yаğır?
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Gеtmə, gözün də gеdər,
Gеtmə, sözün də gеdər,
Kədərdən quruyаrаm,
Mən kimi qоruyаrаm?
Bu kədər hаrdаn yаğır?

İNSАN DƏNİZİM
Sаrıbənizim,
Mənim insаn dənizim,
Ləpələn dоdаq-dоdаq,
Bərq vur çırаq-çırаq.
Şаhə qаlхаn sözlərin,
Məni hаrа аtаcаq?
Səni ахtаrаn səsim
Hələ də göydə gəzir.
Еşqimin göyündəsən,
Səsimi Yеrə gətir.
Dənizim,
аl məni qucаğınа,
dаlğаlа, döy,
ləpələ, öy,
Yаtım оcаğındа
yаnа-yаnа,
tüstülənə-tüstülənə.
Bir də аyılım ki,
Dünyаnın üzü dönüb –
İsэəndər yаnıb, sönüb.
Gеdir tаbut qаyıqdа,
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Bir qаtаr insаn аdlı
Dənizin dаlğаsındа.
Şаmахı, 06.10.2007
GÖRÜŞMƏSƏK YАХŞIDIR
Оturduğum hər yеrdə
Nə qədərəm, о qədər,
Vətəni bəzəyirəm.
Günəşin bаtmаsını,
Tərsini gözləyirəm.
Zаhirimə bахаndа
Məchulа bənzəyirəm.
Ürəyimin еşqinə,
Sеvdаsınа bахаndа
Məcnunа bənzəyirəm.
Sözü ləçəkləyəndə,
Sözü əlçimləyəndə,
Sözün
Хаqаni zirvəsindən
Şəlаlətək tökülən,
Dərdli bаğrı sökülən
Nəsimiyə, Sаbirə,
Hаdiyə bənzəyirəm.
Bütövəm, Yеr şаrıyаm
İstimlə, sоyuğumlа,
Bu plаnеt-plаnеt
аdаmlаr sırаsındа.
Kimsə kimin bаşınа,
Vətən, vətən,
Mən dönüb-dоlаnırаm
Təkcə sənin bаşınа!..
2008
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İNDİ YАDIMА DÜŞDÜ
İndi yаdımа düşdü;
Sən də vаr idin о vахt,
Mən də vаr idim о vахt.
Qоşа qəndil kimiydik,
Sən nur аnа, mən аtа,
Gеcələr işıq-işıq
Bizdən uşаqlаnırdı –
Aləm işıqlаnırdı.
İndi yаdımа düşdü;
Sən də vаr idin о vахt,
Mən də vаr idim о vахt.
Gül, çiçək şəhərləri
Ləçək-ləçək gəzərdik,
Dоst fərəhlə bахаrdı.
Üstümüzə pахıllıq,
Sеvinc sеli ахаrdı.
Günlər аldı, аpаrdı
Еldə bizə nə qаldı?
Gəlib-gеtdi dаğ sеli,
Yеrdə düzə nə qаldı?
Bizdən sоnrа kеçilən
Yоlа, izə nə qаldı?
Gəl, yаşаyаq bu günü,
Ətirləyək, sеvsinlər
«Gün» аdlаnаn bu gülü.
İndi yаdımа düşdü;
Sən də vаr idin о vахt,
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Mən də vаr idim о vахt.
Uçdu, yохdu о günlər,
Gəl, yаşаyаq bu günü.
08.01.2007
***
Yаndım ilhаm оdunа,
Söz оdа dönsün.
Ох kimi misrаlаrım
Pоlаdа dönsün.
Sözüm köz оlsun dеyə,
Çаlışdım ki, ürəyim
Yаnаn pаlıdа dönsün.
Dеkаbr, 2000
***
Kаğızа söz səpirik,
Kаğız bitirir,
Tоrpаq kimi.
Sаfını sахlаyır,
Çürüyünü itirir.
Kаğız dа
Səpiləni bitirir dеyə,
Оnа dа – аnа kаğız dеsək,
Pis оlmаz.
Sаf sözü bitirən kаğız
Yаnıb kül оlmаz.
20.05.2007

KÜLƏKLİ GÜN
Əsir külək,
Оğlu ölmüş аnа kimi,
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Budаq-budаq əllər ilə
Yаrpаq-yаrpаq sаçlаrını
Yоlur аğаc.
Dizlərinə döyə-döyə,
Yаrpаq sаyı dillər ilə
Şахsеy, vахsеy dеyə-dеyə
Fəryаd еdir illər ilə.
Hаnsı аğаc аldаnıb ki,
Bu gün düşüb kələyə.
Hаnsı аğаc şəhid оlub,
Qurbаn gеdib bu küləyə?
Ağı dеyir bütün mеşə.
03.08.2007
ЭЮЗЯЛ ЮНЦНДЯ ДЕЙИМ
Ай Аллащым, сян ulusaн,
Ъаван еля бир дя мяни,
Бу эюзяля Мяънун олум,
Бойун бцкцм, мязлум олум.
20.02.2012
***
Сяни эюрцб, тябият
Бащарда бозарыбдыр.
Ганымы ичмисян ки,
Додаьын гызарыбдыр?..
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ŞАMАХI
Dərələrin аlın yаzın,
Gözəllərin sərin yаzın.
Çiçəklərin оğlun, qızın
Qürur yеrim, аy Şаmахы,
Tаnrım, şеirim, аy Şаmахı.
Bulud-bulud çətirlisən,
Çiçək kimi ətirlisən,
Аnаm kimi хətirlisən,
Gül çələngim, аy Şаmахı,
Muğаm, cəngim, аy Şаmахı.
Qızqаlаnlа qаlаlаndım,
Buğurtqаlаn – qаlа аndım,
Yаndın, оdа оyаndım,
Оd ürəkli, аy Şаmахı,
Саф дилякли, ай Шамахы.
Dаğlаrındаn əsər külək,
Qönçəsini sökər çiçək,
İsэəndərəm, sən sığаl çək,
Тumаrlаnım, аy Şаmахı,
Хumаrlаnım, аy Şаmахı.
Аçıq оlub ürək qаpın,
Nеmət yаğır bulud qаtın,
Hörüyündü Pirsааtın,
Qulаclаnıb, аy Şаmахı,
Qucаqlаnıb, аy Şаmахı.
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***
Müqəddəs оcаqsаn, söz bişir səndə,
Səndə şаirlərdi yаnıb-közlənən.
Sən ölməz sənətin sözün yоlusаn,
Тəzə şаirlərdi yоldа gözlənən.
Fikir məşəlisən Yеr kürəsində,
Söndürə bilməmiş səni küləklər.
Şərləyib nаdаnlаr оğullаrını –
Sinənə dаğ çəkib, Vətən, kələklər.
Hər nаdаn köksünə bir yаrа vurub,
Zəlzələ püskürüb yаrа yеrində.
Yаnır misrа-misrа sözün-söhbətin,
Ürəkdi оdlаnаn, vətən, şеirində.
Söyüdlərin yаnıb kül оlаcаqdır,
Yаnаn pаlıdlаrın közü qаlаcаq.
Hər gün çırtа-çırtlа Vətən оdunа
Yаnаn İsэəndərin sözü qаlаcаq.
Şаmахı, 03.09.2008
ИНСАН АДЛЫ ТОРПАЬАМ
Язялялярим, дамарларым, ганымла
Инсан адлы щяйатам.
Язялялярим гара торпаг,
Ганым су,
Дамарларым чайымды.
Бейним эюйцм,
Синир мяркязлярим
286

Sən dənizsən, gülüm

улдузларымды.
Вар парлаг, пахыр улдузларым,
Щярдян ахыр улдузларым,
Илщам Эцняшим, булудум.
Эцняшим охшайыр,
Булудум йаьыр цстцмя
лейсан-лейсан,
Эащ да удум-удум.
Инсан адлы торпаьам,
Шеир чичякляйирям.
05.12.2011
ГУДУРЬАН ВЯ ВАХТ
Гудурьан гудурду,
юзцндян чыхды.
Щяр кичийин, бюйцйцн
сюзцндян чыхды.
Йетяни вурду, йыхды,
Уъа зирвяйя чыхды.
Щамыйа галиб вахт,
щяр шейдян уъа тахт
Буна дюзмяди,
Гудурьаны бир вурду,
Гудурьан йеня дурду.
Вахт да чыхды юзцндян,
Бир дя вурду гудурьаны,
йеря тюкцлдц ганы.
Деди: – чох эюрмцшям, чох
беля ъошаны,
Дцз йолунда чашаны.
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Онларын бири щаны?
Щеч ким чыхмасын юзцндян,
Йан кечмясин вахтын сюзцндян!
05.12.2011
СААТЫН БАШ ЯГРЯБИ
Саат икидир,
Саатын баш ягряби
Еля мил дуруб,
Еля бил иланды, гудуруб.
Уъа зирвядя,
Ямр едир санийяляря,
дягигяляря.
Санийяляр, дягигяляр,
Сырави ясэяр кими
аддымлайыр иряли,
Ашырыр тямялиндян
Саатлары, эцнляри, илляри.
Кимся чыха билмяз йолундан,
Чыхса, атар зибиллийя,
тутуб голундан.
Шащлар, президентляр,
щакимляр,
Беля олса ня вар ки...
Йашамаг
Буз цстцндя
сцрцшмякдян асан олар.
Щамы инсан олар
гайда-ганун ичиндя.
05.12.2011
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ФИКРЯТ ГОЪА
Цряйимин аьрысына санъдым сяни
Цряйимдян аьры пцскцрдц,
гапгара мазут кими.
Ня эюзял, ня йахшы инсансан,
Фикрят Гоъа.
Гоймадын аьрылар
цряйимин дяринлийиня гача,
Инфаркт цряйимдя йува ача,
Щикмят Гоъа.
Севинъ мяни атыб гачырды,
сян гайтардын,
Мяни бяладан гуртардын.
Сянинля сющбятдян, цлфятдян сонра
Бейнимин дцйцнц ачылды.
Цряйим дальаланды,
Дальалар шащя галхды,
Атды сащилиня ичимдякини.
Дянизин сащиля тцпцрдцйц
балыг кими,
Юлцрдц дярдим, кядярим.
Севинъим сцлщ гушу тяк
пярвазланыр, пярвазланырды,
Ляляк тутан ганадлары
Цфцгляря адыны йазырды.
Щейрят, Гоъа!
Арзун цряйиндя галмасын,
Кядярин гисас алмасын.
Палыдласын, поладласын
вахт сяни дюйя-дюйя.
Йаша цряйинъя,
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бяхтини юйя-юйя,
Гейрят Гоъа!
05.12.2011
АЬРЫ
Бу эеъя
Чапараг гачан,
Юлцмя доьру йоллар ачан
цряйимин
Айаг сясиня ойандым.
Сябрими атдым йолуна,
сянэиди цряйим.
Бир аз тохтадым,
санъырды кцряйим.
05.12.2011
ЛИМОН ЮМРЦ
Лимону кясдим,
Тумуръуг-тумуръуг эюзляри
Мяня бахыб севинъля,
Щябсханадан чыхан мящбус кими
Юзцнц ялимя атды.
Деди: – Бизи ат торпаьа,
бир дя ъцъяриб эяляк щяйата.
Мян дя инандым, атдым.
Сонра
башымы юмрцмля гатдым.
Тохума етдийим йахшылыьа эюря,
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Севинирди лимон, торпаг.
Лимонун мяня етдийи щюрмятя эюря,
Йерийирдим аддым-аддым.
Торпаг су, чюряк веряъяк,
Тохум бой атаъаг,
Ъцъяряъяк йарпаг-йарпаг.
Кюкляняъяк,
дамарланаъаг торпаьа.
Щяйатын чеврясиндя фырланаъаг...
05.12.2011
ДЯДЯЭЦНЯШ ПИРИ
Дцнян мяни эюстярибляр
мави екранда.
Нящянэ-нящянэ аьаъларын
будаглары алтында.
Пялянэ-пялянэ,
Мави рянэли булудларын
саллаг-саллаг додаглары алтында.
Асылмышдым Эцняшин
гызыл-гызыл телляриндян.
Юпцрдцм чох севдийим инсанын
мцгяддяс ялляриндян.
Арана баханда,
Бура эюйцн йеддинъи гатыдыр.
Щавасы о гядяр тямизди ки,
Уддугъа удурсан, еля билирсян
Вердийин няфяс
Боьазындан ачылан чатыдыр.
Бу йер Дядяэцняш пиридир,
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Мин ил яввял,
бялкя, чох яввял доьулуб,
Бу эцняъян диридир.
Чох адам эялир, эедир,
Тюкцр гядямляриня арзуларыны,
истяйини.
О, щамы иля эюрцшя эялирми?
Билмирям.
Мянимля эюрцшя эялди,
Юмрцмцн бу анында,
Чох танышлар варды йанымда
Ону тякъя мян эюрдцм,
Башгалары эюрмяди.
Мцгяддяс юлцляр,
Мцгяддяс дириляри эюрцрмцш,
Билмяздим, билдим.
Мцгяддяс “юлцляр”,
Мцгяддяс дирилярин
эюрцшцня эялирмиш.
Билмяздим, билдим.
Бу балаъа гябир еви
Адамын чохлуьундан
Бянзяйирди ары пятяйиня.
Мян дя арзуларымы,
Диляйими тюкдцм ятяйиня.
Данышдым, сющбятляшдим,
Дойунъа, сясини ешитдим;
– Сябр еля, – деди.
Эцн ютдц, ай доланды,
Диляйим щасил олду.
Ону унутмарам юмрцм бойу...
05.12.2011
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ЪЦЪЦ ВЯ ДАШ
Áÿëêÿ, äàø éàõàñûíäà,
Äàø áèòèðäè áó úöúö.
Áó ñÿðò äàøû ýÿìèðìÿê,
Éåìÿêäè èøè-ýöúö.
Äàøäà äàøäàí ãöäðÿòëè,
Ùöíÿð, ãöââÿäè úöúö!
Áÿëêÿ, à÷ûëñà ñèððè,
Àòîì, íöâÿäè úöúö.
Тцпцрцр даш цзцня,
Даш да эцлцр, силмяйир.
Тцкянир дашын юмрц,
Даш щяля дя билмяйир.
***
Эял эцлцм, эял, эюзляйирям,
Йар йолунда йанмаг цчцн
Цряйими кюзляйирям.
АРЗУ
Эял, сяни язизляйим,
Рущуну тямизляйим,
Гялбини дянизляйим,
Эюр Йерин эенишлийини,
Инсанын бюйцклцйцнц,
дюнцклцйцнц.
Эюзлцсян, кор йашама
Йерин ян аьыр йцкц –
Хябисликдян тез бошал.
Йахшылыьа, фярящя,
Щцняря доьру баш ал.
Юмцр дцшсцн ахара,
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Аьылла бах щяйатда,
Йердя ахар-бахара.
Зювг ал юмцрдян, эцндян,
Тиканы да чичяк эюр,
Щяйатына чялянэ щюр,
Юляндя дя инсан юл!
Будур щяйат, йашамаг,
Юмрц-эцнц дашымаг!
14.01.2012
ВЯСИЙЙЯТ
(Нявяляримин тимсалында бцтцн ушаглара,
йенийетмяляря, эянъляря)
Özün öz ялиндясян,
Ешг долу тохум кими.
Торпаг кими мцнбит,
Азярбайъан елиндясян.
Эцбрялян китабларла,
Су, су ич арзулардан.
Яталятдян, – “яш”, “ей”дян гач,
Дямир-бетон гапылары
Инамла ач.
Özün öz ялиндясян,
Эцняшя дюн.
Дамарлара ган, щявяс,
Цряйя севэи долдур,
Бу щяйат ачыг йолдур,
Щяр мцшкцля ачар вар.
Кимсядян ачар умма,
Юзцн ахтар, юзцн тап.
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Йел кими ахыб эедян,
Щяйатын ялиндян гап!
Özün öz ялиндясян,
Айа дюн.
Юмрцн гаранлыьыны ишыгландыр,
Бяшярин йолунда ишыг йандыр.
Тязйигляря, тягибляря гылынъ ол,
Щяр эцн тязя цмидлярля,
Арзуларла дол.
– Мяндян аьыллы йохдур! – демя,
Юйрян, юйрян, – йорулдум, – демя.
Щяр эцн, щяр саат,
Цряйиндя ешг ойат.
Щям чох садя,
Щям дя чох
Мцряккябдир щяйат.
Сяни горхутмасын сящвин,
Достун, дцшмянин дя
Уьурундан севин,
Фярящля долсун цряйин,
Дцшмян дя олар эяряйин.
Özün öz ялиндясян,
Щяр эцн, щяр саат инадлан.
Учмаьа ганад ахтарма,
Юзцн ганадлан.
Фикир вермя архалы гурдлара,
Еля билмя щяр шей щцряниндир,
Йох, йох, сон сюз щцняриндир!
Гызым, оьлум,
Эирмя бюйцк кюлэясиня.
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Дюнмя бюйцк кюлясиня,
Коршаларсан.
Özün öz ялиндясян,
Ешг долу тохум кими.
Торпаг кими мцнбит,
Азярбайъан елиндясян.
Özün öz ялиндясян!..
30.12.2011
ФЯРДЛЯР
Цряклярин дярдини
цряйимя йыьырам,
Фикри солан бейинляр
Бир дя ъцъярсин дейя.
Инсанлар гямсиз олсун,
Дцнйа севинъля долсун.
Фярящ беъярсин дейя,
Одлу шеир йаьырам.
Щардаса бир няфяр дя
Ойаныб дцшцнцр ки,
– Кимя йалан дейяъям?
Кимин пайын йейяъям?
Щарда ишыг сюндцрцм?
Кимин йолунда дуруб,
Кимляря тяля гуруб
ращат няфяс алаъам?
Аллащым, ай Аллащым,
Ня вахт хошбяхт олаъам?
18.10.2010
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***
Щяр зящмятя таб етмишям,
Щяйатымы, юмрцмц
Юлмяз китаб етмишям.
Щягигятин йолунда
юн сырада эетмишям.
Кимся сынайыб мяни,
Кимся гынайыб мяни.
Кимся кясиб йолуму,
Кимся гырыб голуму,
Дюнмямишям йолумдан.
Щягигятдян сораьам,
Ел йолунда чыраьам.
Йанырам, сюнмямишям,
Йолумдан дюнмямишям.
05.01.2012
КИЛИДЛИЙЯМ
Килидлийям;
Гапысы иллярля баьлы
Ев кимийям.
Сцкут йейир ичими,
Биэаняйям олана.
Ня эедянля эедир,
Ня эялянля эялирям.
Ня кцсянля аьлайыр,
Ня эцлянля эцлцрям.
Гуйуда су кимийям,
Даш атсан диксинярям.
Эюзлярим аъ тойугтяк,
Фикри сюз-сюз дянляйир.
Бейин кцряъиклярим
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Йаныр улдузлар кими.
Билирям;
Кимляри яритди кимлярин кини,
Кимляр апарыб кимляринкини.
Йахшы дейиб аталар:
“Бир дявянин паланы
Ешшяйин белин яйяр.
Далдан атылан даш
топуьа дяйяр”.
15.01.2012
ДЯРД
Цряйимдян хябярсиз,
цряйими йейир дярд.
Достунам, гардашынам,
язизиням, – дейир дярд.
Цряйими дешяндя,
Цряк ялдян дцшяндя,
Боьазлайыр дярд ону,
Чатыр юмрцмцн сону.
Бах, беля намярдди дярд,
Дащийя, пейьямбяря,
надана гоймады фярг.
Ешир, сюкцр цряйи,
Ашкар олур сонда дярд.
Гурбаныды ил бойу,
Ели, йурду севян мярд!..
02.12.2011
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ЗЯРУРЯТ
Гадын цчцн киши,
киши цчцн гадын зярурятди.
Кюзлц оъаг,
Оъагда щис зярурятди.
Йахшы варса,
Йанында пис, зярурятди.
Зярурятди йалан, доьру,
Щалал, щарам, дцз, оьру.
Эетсян щара,
Зярурятди аь, гара.
Щяр сящяри, ахшамы
Зярурятди башламаг.
Йаманлыгла, йахшылыгла,
Йанды юмцр, дцнйадан,
Зярурятди бошанмаг...
КАЬЫЗ
Бу каьыз,
Йаныб кцл ола билярди.
Бир ряссамын ялиндя
гайчыланыб, доьраныб
Аь эцл ола билярди.
Йа няйяся булашыб,
чиркаба говушарды.
Зибилликдя чцрцйцб,
Зибилля данышарды.
Синясиня сюз дцздцм,
эялин кими бязянди.
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Юмрцн-эцнцн йолунда
сяадятя бялянди.
Нурланды эюзляримля,
Йашады сюзляримля.
04.12.2011
ЙАШАМАГ
Дюнцб эери баханда,
Лап узагда, йахында
Бошлуг, учурум эюрцрям,
Йашанан илляримдя.
О илляр ки, гуъаглашар, юпцшярди...
Бир сойуглуг дуйурам,
О иллярдян бошанан илляримдя.
Цзляр кечир эюзляримдян,
Цзляр ки, сярт, амансыз,
щяйасыны итирмиш,
Бозармыш сящра кими,
Тякям-сейряк гаратикан битирмиш.
Ъодлашан дяриляри еля эюндц,
Ня чарыглыг, ня кюшяликди.
Аман Аллащ, неъя цзляр эюрдцм,
неъя цзляр,
щяля дя хатиряси,
эцнцмц, эеъями изляр.
Йухума щарам гатар,
Бал юмрцмц зящярляр,
Эюзцмя зцлмят чюкяр,
Эеъя эюрцняр сящярляр.
Ня йахшы ки, йахшылар вар,
300

Sən dənizsən, gülüm

Ня йахшы ки, боз чюлдя,
Палыд-палыд, чинар-чинар,
Халы-халы йашыллар вар.
Йохса,
Йашамаг олмазды о цзлярля,
Илан диши кими
зящяр долу сюзлярля...
03.12.2011
ГОЪА ВЯ ЭЮЗЯЛ
Эюзяллик эюзялдя дяниздир, эюзял,
Гоъалмышам, ушаьам.
Учуб эедиб тярлан чаьым,
Бошалыбдыр солум, саьым.
Бахма, ъаван кими щяля шылтаьам,
Цряйим, ниййятим тямиздир, эюзял,
Ал мяни гойнуна, ямиздир, эюзял.
Щяйатын дибиндян цзцня чыхым,
Ашым даьларыны, дцзцня чыхым.
Йеня дя дюйцшцм наданлар иля,
Щяйасыз, абырсыз гадынлар иля.
Буйнузлу, буйнузсуз йарамазлары,
– Що..о..о! дейиб мал кими отарым, эюзял.
Ширин шеирлярим, дуйьуларымла,
Юляни щяйата гайтарым, эюзял.
Ал мяни гойнуна, ямиздир, эюзял,
Цряйим, ниййятим тямиздир, эюзял.
Щийлядян, кялякдян узаьам, валлащ,
Тязяъя доьулан ушаьам, валлащ.
04.10.2011
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***
Цфцгляр фикрими алыб апарыр,
Хяйалым зирвядян зирвяйя кечир.
Узанан йоллардан, дар ъыьырлардан,
Бюйцк мящяббятля эюзцм су ичир.
Бир дя доьулаъаг, бир дя эяляъяк,
Бу йурда Хагани, Сейд Язим, Сабир.
Тарих дяйирмандыр, щярляnmир сусуз,
Бяли, щамилядир бу ешгя сябир.
05.08.2011
СОН ПАЙЫЗ ЭЦНЦ
Пайызын сону,
О гядяр сойугдур пайызын дону,
Ял вурмаг олмур.
Илыг пайыз эцняши,
Шыьыйыр цстцмя,
Гайнайыр ичимдя
исти бир эцлцш.
Бир севинъ йарадыр,
Цряйимдя бу эюрцш.
Пайыз бундан инъийир,
Чякиб сойуг гылынъы,
Гясдян цшцдцр мяни.
Неъя узаг олса да,
Бащар ешидир мяни!..
06.12.2011
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НИЙЯ
Биз бир евдя бюйцдцк,
Бир кцчядя, бир елдя бюйцдцк.
Чюряйимиз, суйумуз,
сцдцмцз бирди.
Юйцд-нясищят йцкцмцз бирди,
Нийя, Нийя,
Сян елясян, мян беля?
Аьлайана,
Араг ичиб аьнайана,
Мян йанырам, сян эцлцрсян.
Мян, дцзц дцз,
Сян яйрини дцз билирсян.
Бир нюгтядян айрылан
ики йолуг,
Бу вятяня, бу еля
щярямиз бир йцк олдуг.
Биримиз бапбалаъа,
Биримиз бюйцк олдуг.
Сян гялбин, рущунла гандаллысан,
Мян ганадлы.
Мян зирвяйя учурам,
Сян дяряйя гачырсан.
Биз бир евдя бюйцдцк,
Бир кцчядя, бир елдя бюйцдцк.
Чюряйимиз, суйумуз,
сцдцмцз бирди.
Юйцд-нясищят йцкцмцз бирди,
Нийя, нийя,
Сян елясян, мян беля?
13.12.2011
303

İsgəndər Etibar

УШАГЛЫЬЫМ
Ай мяним ушаглыьым,
Ай мяндян узаглыьым,
Мяктяб идин;
Щарда битирдим сяни,
Щарда итирдим сяни?
Йадындамы,
Севинъ идим атама,
Фярящ идим анама.
Щарда итди бу севинъ,
Щарда битди бу фярящ?
Биръя овуъ дарытяк
чямянляря сяпилди,
Йолларамы тюкцлдц?
О бянювшя, о нярэиз
мяним ушаглыьыммы?
Бир-бириня сармашан,
Улдуз кими сайрышан,
О гызылэцл сянмисян?
Бойну бцкцк бянювшя,
Де, мяндян кцсянмисян?
Чямянляря, йоллара
Щяр ил эялиб-эедирсян
нийя мяндян хябярсиз?
Ай чичякляр, ай эцлляр,
Ня йахшы ки, сиз варсыз,
Ушаглыгдан хябярсиз.
14.10.2011
***
Яллярин ялимя йарашыг верир,
Эюзлярин эюзцмя эур ишыг верир.
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Цряйин синями гцрурландырыр,
Сюнмцш цмидими бир дя йандырыр.
Дилин цряйимя мящяббят сяпир,
Шеир ъцъярдирям щей... сятир-сятир.
Одлу юпцшлярин ъана эятирир,
Сольун йанагларым лаля битирир.
Сясими ъаванлыг щцнярляндирир,
Дейирям: – Ян бюйцк щцняр мяндядир.
Еля бил юлмцшдцм, кюлэя кимийдим,
Йанмышдым, оъагда галан кцл идим.
Мяни бир дя, бир дя доьду бу севэин,
Эялсинляр, эюрсцнляр ачыгды сярэин.
20.12.2011
ГУРД АЬАЪЫ ИЧИНДЯН ЙЕЙИР
Ичимин аьрысы йашадыр мяни,
йаралы, дюйцшкян бир ясэяр кими.
Юмрцм щяля йамйашылдыр,
Щяля чох йарпаглайаъам.
Чох дяряляр, чох даьлар,
йоллар, изляр айаглайаъам.
Мяня бахма
ганады гырылан гуш кими.
Полад ирадямля,
Ичимдяки исти йайымла
Чохларыны исидяъям,
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Наданы, наданлыьы
цшцдяъям.
Щяля дя сюз зямимдя
дян долу
сцнбцл-сцнбцл шеирлярим вар,
Бичиня эялсин шеир севянляр.
Мяня эяряк дейил
Нящянэ эювдяли пул кисяси,
Башы, бейни сюнянляр,
Йаь ичиндя
бюйряк кими бяслянянляр.
Мяня достду, йолдашды,
Шеири, сюзц,
Ели, йурду севянляр,
– Щагг! Щагг! – дейиб сяслянянляр.
Онлар азды, чохду,
фярг елямяз.
Аз да олса,
эцълц сясляр,
эцълц кясляр
юля билмяз!
Гурд аьаъы ичиндян йейир,
Сонра да – Мян! Мян! – дейир.
Гурдлу адам, юзцнц гору,
Мянлик ишин олмасын.
Чалыш аловлансын,
Бир оъаг галасын,
севиндирсин кимсяни
Ичинин гору.
22.12.2011
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***
Мян демишям сюзцмц,
Сюз алову оъагда,
Тюкмцшям юз кюзцмц.
23.11.2011
ИШЫГ ТЕЛЛЯРИ
(ушаглар цчцн)
Ай елляр,
Шящярляря, узаг кяндя бирляшян,
Эюй цзцндя йерляшян,
Назик ишыг телляри
нур ахыдан дамардыр.
Эеъяни нурландырыр,
щяйаты эурландырыр.
Дюзцр гара, йаьыша,
Йайларын истисиня,
Пайызын тцстцсцня.
Дюзцр илин гышына,
Енир дяряляря,
Чыхыр даьын гашына.
Ъанында од эяздирир,
Гяфил юлцм эяздирир.
Ял вурсан юлдцряъяк,
Юмря нюгтя гойаъаг!
Ип кимиди, ип дейил,
Горунмасан, гапаъаг,
Фягят телди, ит дейил.
Маторлара эцъ верир,
Даьы ешир-даьыдыр.
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Таныш олун, билин ки,
Сюзцм неъя доьрудур.
25.10.2011
ЯСЭЯРЯМ
Ясэяр палтарына
охшамыр эейимим,
Ясэярям вятян цчцн, ел цчцн.
Хаганинин, Низаминин, Назимин
Яманят гойуб эетдийи сюз цчцн.
Бир йетимин исиндийи кюз цчцн
Йери, бяшяри горуйан,
Сюзцнц дейя билян,
Нифрятини чомаг едян,
наданлары дюйя билян
Ясэярям.
25.10.2011
СААТ БЕШЯ ГАЛЫР
Пайыздыр...
Ахшам эялир,
Саат бешя галыр.
Евдя назлы эялинляр,
Ярляринин эяляъяйи
ана назланыр.
Кядяря бялянир тябият,
Гушлар гяриб-гяриб
Гайыдыр йуваларына.
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Инсанлар иш башында
пярвазланырлар.
Ичилмиш шяраб шцшяляри кими,
Ичиб бошалтмышам саатлары.
Щяля гаршыда нечя мин, милйон
бошалмайан шцшя галыр...
Саат бешя галыр.
Hяля эюряъяйим нечя кядяр,
нечя дя няшя галыр.
Саат бешя галыр;
Бешя кими кимляр доьулаъаг,
Няляр олаъаг,
Ханиман даьылаъаг.
Мин кюрпя – Ингя! Ингя! – дейиб
чыьыраъаг,
Йери, эюйц, Аллащыны,
щяля цзцнц эюрмядийи
анасыны
Кюмяйя чаьыраъаг.
Саат бешя галыр;
Саат бешя гядяр,
Вахты итирмя щядяр.
Йаз, цряйин бошалынъа,
Йаз, Исэяндяр!
25.10.2011
ЩЯРДЯН
Щярдян юзцмц писляйирям,
Оъаг чатыб
Адымы щисляйирям.
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Дцшцнцрям:
Нийя филанкяся йахшылыг етдим,
Тяпик йедим?!
Нийя филанкяся йарымадым?
Бялкя, юмрц эцлярди,
Бялкя, о, щюрмят билярди?
Нийя, нийя, нийя?
Нийяляр чашдырыр мяни,
Нийяляр ъошдурур мяни,
Донурам, дашлашырам.
Бирдян
Йадыма няся дцшцр,
Бащарла гуъаглашан
чайлар кими
Ашыб-дашырам.
Йахшыларла да, пислярля дя
Барышырам.
Щяйатымы гайнадырам,
Цшцйян црякляри исидим.
– Щарай! – дейян адамларын
сясини ешидим.
Гыш олум;
саьалдым торпаглары
дондура-дондура.
Бащар олум;
Няьмяляйим аьаълары
гуш гондура-гондура.
Истямирям юмцр дура,
Мян дура-дура.
Яллярим тикя-гура,
Эюзлярим нурландыра
нурсузлары,
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Яллярим ялиндян тута,
Уьурландыра
уьурсузлары...
22.12.2011
ИСТЯЙИРЯМ
Бир гадын истяйирям;
Эюзяллийи дилиндя,
ямялиндя олсун.
Бир гадын истяйирям;
Цряк долу эюзяллийи,
Аьыл долу эюзляри,
Цряйя сыьал чякян,
юмрц узадан сюзляри,
Тямкинли, шух йериши,
Чюлдя,евдя-ешикдя,
Щяр сящяр, щяр ахшам
Исэяндяр кими саф,
Тямиз ял иши ола.
27.12.2011
***
Щяр юлян йох, Хагани,
Сабир дирилсин дейя,
Бу сящяр сур чалаъам,
Йалан утансын дейя,
Алямя щай салаъам.
1970
***
Щяр эцн тязя шитилтяк,
Юзцм юзцмя якилирям,
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Юзцмя чякилирям.
Булуд кими гаралыб,
Бу ясрдян о ясря
Нур кими тюкцлцрям.
1970
***
Киним йуйур, ачылыр
Цзц эялян сящярин.
Ишыьымда боьулур,
Дярди эцлян шящярин.
1970
СЦФРЯДИ ЭЦН
Щяр эцн
щяряйя бир ъцр сцфрядир;
Киминя йаьлы плов,
Киминя хашды,
йанында араг.
Киминя дя
сящрады сцфря.
Кимя неъя сярфядир,
Эцнц юмря сярф едир.
Сян
Сящяр ачылан кими;
Эюзлярини ова-ова,
Йухуну гова-гова,
Кирпи илан йейян кими,
Эцнц йейирсян.
Ня гардашын, баъын,
Ня гощумун, гоншун,
312

Sən dənizsən, gülüm

Ня дя бу гошун-гошун
бяшяр оьлу,
Сяндян пай уммур.
Щяря баъардыьы кими
эцнц эявяляйир,
Яъяб еляйир!
Мян эцнц яйирирям
Няням йун яйирянтяк.
Халы тохуйум,
Эцнцн бир парчасы,
бир зярряси
Ябядиляшсин.
Сян эцнц эявяляйирсян,
Щеч няйи,
Щеч кими эюрмяйирсян...
06.01.2012
ИКИМИЗ
Яллярим ялин кими,
Айагларым айагларын кими,
Бурнум бурнун кими;
сиври, узун.
Додагларымыз,
бянзяридир йарылан бузун.
Гарнымыз;
Йох, йох!
Мяним гарным белимя йапышыб,
Сянин гарнын няфсиня щамиля.
Мяним дилимя йалан,
доьру эялмяз сянин дилиня.
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Мяним башымда
фикирляр тоггушур,
Сянин башында
Торучелли бошлуьу вар.
Мяним эюзляримдя;
Гярбин фитняляриня уйан,
Алданан,
Гардашына гыйан яряб.
– Балам вай, – дейиб улайан
Бичаря яряб ана...
Сянин эюзляриндя;
Оъаг цстя гызаран кабаб...
Эедирик ейни йолда,
ейни кцчядя,
Йашайырыг ейни шящярдя,
ейни эеъядя, сящярдя.
Ейни вятяндаш,
Ейни бяшярдашыг.
Йейирсян бол-бол,
Эязирсян щарын-щарын.
Анъаг вя анъаг
Йемякдян дяйишир щалын.
Бяшяр сянинди,
Вятян сянинди,
Мян онларын,
Фяргимизи анладын?!
06.01.2012
СЯН ДЕ
Йазыг Мирзя Ъялил,
Йазыгдыр щейкялин дя.
Валлащ, йазыгдыр, йазыг,
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О ъанлы портретин дя.
Йазыгдыр, дуруб тиндя,
Мялул-мялул бахан да.
Ятли, сцрцшкян дилляр,
Рцшвят долу ялляр
эязирди йаханда.
Нечя алим кимиляр
эизлянмишди арханда.
Эюрдцйцнц – эюрдцм – демяйя
горхан,
Истедады эизлядян,
Фярсизи эюзя сохан,
Сянин бюйцклцйцндян,
Йашадыьын иллярдя
Вахтын дюнцклцйцндян
Йана-йана данышыр;
Карлар ешитмякдян,
Корлар эюрмякдян,
Дялиляр аьылдан.
Зялил, горхаг щцнярдян,
Короьлудан данышыр.
Эюрцрям ки, “гейрятдян”,
Тцстцляниб алышыр.
Сяндян данышмаьа
Елдя кимин щаггы вар?
06.01.2012
ШАЙİЯБАЗЛАРА
Щагг сяни йандырар, йандырма мяни,
Щяр диля, додаьа дандырма мяни.
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Гыш кими, гар кими дондурма мяни,
Сян дейян дейилям, ай камалдан аз.
Дамарым гейрятди, ганым гейрятди,
Камалым, щцнярим елдя щейрятди.
Мяндян еля галан сюздц, гцдрятди,
Сян дейилям елдя, гумарбаз.
07.01.2012
***
Сюзляр пийададыр, йерийя билмир,
Бейиня, цряйя тюкцлсцн дейя,
Шам кими, йаь кими ярийя билмир.
Мян ону кюрпя тяк баьрыма басдым,
Назына, сюзцня щей гулаг асдым.
Ганыма сцд дейиб ичиртдим сюзя,
Бюйцтдцм, йериди, сюз эязя-эязя,
Мяни, цнванымы танытды еля.
13.01.2012
БИР ЭЦНЦН ЧИЧЯКЛЯРИ
Ики,
Икиъя сцтун цзяриндя
тикилмиш бир шящярям;
Нуру ичимдян эялян
бир ъцт лампаларым вар,
Кцряклярим дивар-дивар.
Гара шящярим – гара ъийярим,
Аь шящярим – аь ъийярим вар.
Шырыл-шырыл эурулдайан,
бязян уьулдайан,
Уьултусундан гулагларым батан
Дамар-дамар чайларым вар.
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Башым шащ еви,
Президент галасыдыр.
Бурда бейним отурур.
Аьыллы да, дяли дя олса,
Нейлим, отурур.
Айагларым – гул базарындан
алынмайан,
Йери ян айагда салынмайан
гулларды;
атам якиб, анам доьуб.
Щярдян: – нийя айагдайам?
Адым айагды? – дейя-дейя,
гящяр ону боьуб.
Амма,
Адына, цнванына бахмайараг
мярдди.
Щара десям, апарыр,
Фялакятдян, тягибдян гачырыр.
Бязян мяни симург гушу кими
учурур.
Бир аз шулуг, бир аз дяъял дилим,
Башымын щюкмцндядир.
Йахшы ки, додагларым вар,
Дилимин щяр сюзцнц
учмаьа,
гачмаьа гоймур.
Еля ки, дилим юзцндян чыхыр,
Аьзымы йумур.
Щеч юзцмдян хябярим йох имиш,
Мян бир шящяр йох,
Бир мямлякятяммиш!..
20.01.2012
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АДСЫЗ ШЕИР
Бу гарлы гыш эцнцндя,
Бащар эцл битирян тяк,
Цряк ачан ширин сюз
Ъцъярдирям ичимдя.
Чалышырам щяр сюзцм,
Олсун Хагани, Сабир,
Назимин бичиминдя.
Цряйим щей одланыр,
Одландыгъа фикрим, сюзцм
Ятирлянир, дадланыр.
Китаб йыьыр ичиня;
Фящляляр заводлара,
Якинчиляр бичиня
Эедир.
Арабир фасилядя
Йорьунлуьу итирмяк,
Ишлярини битирмяк,
Фикрини, цряйини
щала эятирмяк цчцн
Китабы сцфряляйир.
Еля фикир, сюз олур,
Фярящля сифтяляйир.
Юлмцшямся, йохамса,
Варам беля анларда.
Истяйир йайда олсун,
Истяйирся йанварда.
20.01.2012
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НАЗИМ ЩИКМЯТ ДАЛЬАСЫЙАМ
Зиндан гарталы Назим
Щикмят оьлу дальасыйам,
Чямбярими сюкмяк цчцн,
Сащилимя чырпылырам;
Йараланыр, параланыр,
чилик-чилик олурам,
Йеня, йеня дальаланыр,
Назим бойу, дяниз бойу,
чырпынырам, чырпынырам,
Йеня, йеня
Синями зянъирляйян
сащилимя чырпылырам.
Чырпынаъам, чырпынаъам,
Чырпылаъам, чырпылаъам.
Дальалар юлмцр,
Эедир, гайыдыр,
Сюнян, йатан
дальалары ойадыр.
Зиндан гарталы Назим
Щикмят оьлу дальасыйам,
Щяр эцн, щяр ан доьуласыйам!
21.01.2012
Н-ЙА ОХУНАН НЯЬМЯЛЯРİ
Ы
Yenə yadıma düşdün,
Yenə, yenə,
Eşqin oduna düşdüm:
Yandım, yandım,
Buludlandım tüstü-tüstü.
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Ürəyim göynədi, yandı,
Bilmədim hardan gəldi bu isti.
Yenə həmin yamac,
Yenə quyruğu dərədə qalan,
Başı yamacda yatan
ilana bənzər cığırın
Beli qaşınırdı.
Yuxarıdan aşağı,
aşağıdan yuxarı
Böcəklər, qarışqalar
Daşınırdı.
Arxada Yeddigümbəz susur,
Öndə Zoğalçay qıvrılıb-açılırdı.
Sən demə,
Üfüq gözünü
bizdən ötrü açmışdı.
Günəş nurunu
bizdən ötrü saçmışdı.
O yamac,
O yamacdakı otlar, çiçəklər
Bizə möhtac imiş.
Bizli xatirələr üçün
Yamanca acımışdı.
Görüşə qaçan bənövşə
Çaşıb yolu azmışdı.
Utanıb yazıq-yazıq,
Boynu bükük qalmışdı.
Adını bilmədiyim
bir çiçək də
Elə əsnəyirdi ki,
elə bil təzəcə oyanırdı.
Külək qəfil səs gətirdi,
Səs aləmi başına götürdü.
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Bulud xəyal dağıldı...
İsgəndər ağlayırdı,
Elə bil ki, uşaqdı.
Hayına yetməsəydi
nəvələrin gülüşü,
ömrümü qıracaqdı,
ilk eşqin son görüşü...
Yenə yadıma düşdün,
Yenə, yenə, ah, yenə,
İlk eşqim yada düşdü,
Sən mənsiz, mən də sənsiz!..
Elə bil yurda bağlı
Can sızlaya-sızlaya,
Can buzlaya-buzlaya
Son damla qanı ilə
Döyünürdü vətənsiz!..
11.04.2011
ЫЫ
Сяни бу эцня ким салды,
Ким оьурлады сяни сяндян?
Десям, бир гуру кюлэян галыб,
Кюлэя дя дцшмяз бу эцня.
Щансы нязяр тохунду,
Кимдир о, щаны о?
О ки гыйыб сян адлы эцля.
Ъизэилярин бир-бириня гарышыб,
Йанагларын гырышыб.
Тякъя эюзлярин о эюзлярди,
О да сольун,
Цмидли йоллара бахмагдан
йорьун.
Сян, Аллащымын вердийи,
Эюзляримин эюрдцйц дейилсян.
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Щара эетмишдин,
щардан эялирсян?
Эюзляринин дяринлийиндя
мяня эцлцрсян,
Ичиндян пцскцрян бир гязябля
– Ай вяфасыз,
эцнащкар сянсян – дейирсян.
Ешгини башгасына гыйан,
Мяни ешгдян йетим гойан,
Сянсян! Сянсян! – дейирсян.
12.12.2011
ЫЫЫ
Бу йашымда
Мящяббят зялзялясиндян
виран олан
Цряйимин харабалыьында,
Эязирям сяфил кими.
Цмидим вар, тапым сяни,
Танысын гапым сяни.
Ачылсын, иллярди баьлы галан
Евимин пянъяряси.
Сян дя ешгинин ганады гырылан,
Учмаг цчцн
чырпынмагдан йорулан,
Щяля дя йериндя чапалайан,
Рущу виран,
Баьры талан,
Бащары гыш,
Мяни дярддя сяфилсян.
Мян сянин аляминдя,
Сян мяним алямимдя,
Бир щцгугсуз сяфирсян.
Мян эизли-эизли,
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Сян оьрун-оьрун,
Цряйиндя мяни язизляйиб,
Мяни севирсян.
Сяни билмирям,
Сян мяндя еля йер тутмусан,
Йашайырыг
Хатиряляря вурьун-вурьун!
Дцшмязсян цряйимдян,
Цряйими тярсиня чевирсям.
Илляр кечиб,
Тяк ганадлы
Бу мящяббят йолунда
Ня мян йорьун, ня сян йорьун!
12.12.2011

ЫВ
Иллярди эюрцшмцрцк,
Щардан йадыма дцшдцн,
Rəhmanıн гызы?
Мян йанырдым тяк-тянща,
Еля бил улдуз дцшдц
алову яршя дайаг
илимя майаk, оъаг мяня.
Эцнляримя, айларыма
Хатиряляр доланыб
Ютцб кечян иля дюндц.
Мяним одум, аловум
Йаныб-йаныб kцля дюндц.
Бу эцлляри баьышладым гуъаг-гуъаг,
дястя-дястя сяня, сяня,
Йеня, йеня, сюнмяди оъаг.
Щардан йадыма дцшдцн,
Rəhmanıн гызы?
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Чохдан сусан, пас баьлайан
Цряйимин
севэи йцклц симлярини
чалдын, чалдын,
Мяни ойатдын
Йорьаны илляр йатаьымда.
Сяни эюрдцм, ени, узуну
Бакы кцчяляриндян узун,
енли отаьымда.
Няьмяляр севиниб
рягс еляди додаьымда.
Эюзляримин ичиндяйдин,
Илк эюрдцйцм о бойда,
о бичимдяйдин.
Щяйат сяни якс еляди юзцндя,
Сяни йанымда эюрдцм.
Щясрятини итирдим,
Сяня сармашдым сармашыг кими.
Эцл ачаъам готаз-готаз,
Дярдлярим даьларымдан бюйцкдц,
Аьрыларым сяни эюрдц, дюйцкдц.
Щардан йадыма дцшдцн,
Rəhmanıн гызы?
Яриди, яриди, бащар эюрян буз кими,
Цряйимин фярящ бузу,
севэи бузу.
Инди мящяббят селляйяъям.
Сяни алыб
Ляпя-ляпя, дальа-дальа севэимя,
Охшайаъам, йелляйяъям.
Эял дцзялдяк сящвимизи,
Бир баьлайаг эцнцмцзц,
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Бир ачаг дцймясини,
бир охшайаг сящяримизи.
Гоша, бирэя аддымлайаг
машынла тясбещлянян, кцчяляри,
Rəhmanıн гызы.
04.12.2011
В
Цряйим щясрятля долудур,
Бцтцн дамарларым
щясрят йолудур.
Бу, сянин щясрятинди;
Эеъяляйир мяндя,
Севинъимя, фярящимя
Эцъ еляйир мяндя.
Ня гядяр горхаг,
ня гядяр аъизям мян,
Мян сяни бир аьры тяк,
Чякя билмирям цряйимдян.
Щяр ахшам, щяр сящяр,
Аьры гопур кцряйимдян;
Цряйим йорулур, демяк.
Йорьунлуьу унудурам,
Сянли сораьын, арзуларын
ялини тутурам.
Цряйим цмидля
yоьрулур, демяк,
Исэяндяр тязядян
dоьулур, демяк.
Щяр эцн, щяр сящяр йеня,
Сяни севирям,
Эюрмясям дя юзцнц,
Ешидирям сюзцнц.
Щяр эцн цряйимя тюкцрсян
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Мящяббятин кюзцнц.
Йеня, йеня алышырам;
Цмидлярим юляр дейя,
Йолларына сяпирям юзцмц
Ишыг-ишыг...
Йашайырам щайсыз, щарайсыз,
Сяндян ютрц щяр эцн,
Айы апарыб, Эцняши эятирир,
Эцняши апарыб, Айы эятирир,
Сяни севян бир ашиг.
21.01.2012
ВЫ
Эеъя щяля дястялямямишди,
Щяля вурмамышды йеря
Эцняшин кцряклярини.
Эцняши щядяляди, щядяляди,
Пярдяляди.
Айын цзцнц ачды,
Ъцъя-ъцъя улдузлар
Айын йанына гачды.
Эюзляримя долдурдун
Айлы, улдузлу эеъяни.
Эюзляримин гарасыйла барышды
Эеъянин гаранлыьы.
Галмады эеъянин ниэаранлыьы.
Эеъя азмасын дейя,
Эюзляримдя йандырдым
Эюзляримин бябяйини Ай кими.
Еля билмяйин,
Эцняш буну юзцня дярд еляди.
О билирди ки,
Эеъяйя силля вуруб
йериндяъя отурдан
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Сящяр эялир.
Эеъянин ейниня дейилди
гялбимин ниэаранлыьы.
Эеъя ярийир эюзляримдя,
Одда гурьушун ярийян кими.
Ярийир, ярийир... йарыдыр эеъя,
Щяля дя, щяля дя ясняйирям,
йата билмирям.
Сойуг хатиряляр цшцдцр мяни,
Мян ондан данышыб,
ондан дейирям,
Эюрясян, о эюзял ешидир мяни?
23.12.2012
ВЫЫ
Щясрятин;
Чюряйимя, суйума,
щавама чюкцб.
Дяли сел кими ахыб, ахыб,
Эюллянян, дянизлянян
Севинъимин, фярящимин
Бяндлярини сюкцб.
Эцн дя олур,
йапышыб ялляримдян,
Мяни апарыр, апарыр,
Гайаларда аздырыр,
Мяня,
Мяним ялляримля гябир газдырыр.
Щясрятиня нейлямишям?
Нийя йухуму яршя чякиб?
Щясрятини байраг кими
Асмышам цряйимин башындан.
Билмирям,
щясрятинин хябяри вармы йашындан?
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Севинъимдян бюйцк олса да,
Йашыны сорушмурам,
Щяр эцн тумарлайырам,
Силирям эцзэц кими,
неъясян, еля эюстярсин сяни.
Щясрятин;
вулканлы торпаг кими
гайнадыр ичими.
Горхурам пцскцрям,
Щясрятин аха йола, изя,
Буну лайиг билмирям юзцмя.
Щясрятин;
бахмаса да сюзцмя,
Гоймурам аь олсун цзцмя.
Овундурурам нявям кими,
Башыны гатым дейя,
Мин бир ойун гурурам.
22.01.2012
ДАШ ЦСТЦНДЯ БИТЯН ЭЦЛЯМ
Даш цстцндя битян эцлям;
Мян, торпаьын йаддашындан,
Мян, суларын йаддашындан
Бирдяфялик итян эцлям.
Еля бил ки, эцлляр йаныб,
Мян оъагда галан кцлям.
Аз чюряйим дашдан чыхыр,
Су щясрятим мяни сыхыр.
Эцлцшцм аз, кядярим чох,
Севинъ няди? Хябярим йох.
Бцтцн эцлляр ана Йердян,
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Севинъ, эцлцш, сцд ямяндя,
Хал-хал йаныб, бящ-бящяйля
Парлайанда эюй чямяндя,
Дярдли, гямли, чох кядярли,
Сольун фярящ пцскцрмцшям.
Бяхт йанымдан кечян заман,
– Мян бурдайам! – демяк цчцн
юскцрмцшям.
Даш цстцндя битян эцлям;
Эцлцшлярим йарымчыг,
Су истяйим йарымчыг.
Айаьымдан асылыб
Даш црякли кцндяляр.
– Бир аз севиним, – десям,
кядяр мяни эцлляляр.
Адым эцлдц, юзцм гям,
Севинъим щяфтябеъяр,
Кядяримдян су ичяр.
Фярящ башымын цстян,
Гям саьымдан, солумдан,
Кядяр ичимдян кечяр.
Щяр ан щарай ютцрям;
Кцляк дюйцр, яйилиб
Даш анамы юпцрям.
Даш цстцндя битян эцлям;
Истяйирям мян дя эцлям,
Кядяр эюрдцм: – аъ ъанавар!
Нийя беля тярсди бяхтим?
Нясилляря дярсди бяхтим!
Даш цстцндя битян эцлям;
Даш цстцндя йашасам да,
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Йахшылара йахшы олдум,
Писляря дя пис олмадым,
Тцстц, думан, щис олмадым,
Щаггы буму мярщямятин?
Севдим ону – севилмязи,
Цряйимдян су да вердим.
Щаггы буму мящяббятин?
Ахы, варам, бир ъанлыйам,
Истярям ки, мян дя эцлям,
Щяйат, балсан, варсан, deyəm.
03.02.2012
ГАРЛЫ ГЫШ ЭЦНЦ
Эцняш эцлдц цзцмцзя,
Щяйат бахды сюзцмцзя.
Щцняр эялди эюзцмцзя,
Эюря билдик узаглары,
узаглары.
Гыш сянэиди, сянэиди,
Ясян кцляк лянэиди.
Йел еля бил “ъянэи”ди,
Ойнадыр ушаглары,
ушаглары.
Эялсин яли инъяляр,
Ачылсын пянъяряляр,
– Балам, – дейиб охшасын,
Бизи Эцняш пянъяляр.
09.02.2012
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САБИРЛИ ДЕЙИМЛЯР
(Эюзлянилмяз чаьлама)
1
Сабир – Йердя нур топасы,
Эедир нурлана-нурлана.
Су тюкцрляр, сюндцряляр,
Йаныр эурлана-эурлана.
2
Сабир баьды, бары, вары,
Дадлы-дадлы шеирлярди.
Кюклц-кюклц будаглары,
Йурда баьлы шаирлярди.
3
Йер шарыдыр, сящярлянир,
Даь, дцз олур ъыьыр-ъыьыр.
Йаныб, йаныб аловланыр,
Дар ъыьырлар йола чыхыр.
4
Сабир йаныр, гананлары,
Торпаг кими эцл-эцл едир.
Сюз батмайан дириляри,
Шимшякляйиб боз кцл едир.
5
Еля йаныб, бир дя сюнмяз,
Аловланыр дилим-дилим.
О йанаъаг, парлайаъаг,
Зцлм итинъя илим-илим.
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6
Ким сюз деся Сабир кими,
Сюзц цряк исиндиряр.
Щарай чякся Сабир кими,
Йатанлары диксиндиряр.
7
Сабир йаныр, йандыраъаг,
Гачын, гачын, пула гуллар.
Сабир Эцняш аловудур,
Нурланаъаг эеъя йоллар.
8
Сабир иля ганадланыб,
Зирвяляря гонан, эцлцр.
– Су! Су! – дейиб шеирин ичян,
Елдя олуб ганан, эцлцр.
9
Оху, оху Сабири ки,
Ели севмяк дярманыдыр.
Хябислийи, наданлыьы,
Ъандан силмяк фярманыдыр.
10
Бир чынгысы дцшся даша,
Аловланыб инсан олар.
Цряклянсян Сабир иля,
Ели дуймаг асан олар.
11
Щярякятди, бярякятди,
Еля, йурда Сабир анды.
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Ел сяни дя севсин дейя,
Дюн туфан ол, кцкря селтяк,
Йан, неъя ки, Сабир йанды.
12
Сян оьулсан! Бу оъагдан,
Биръя зярря кюз эютцрсян.
Варсан, варсан, юзцнля сян,
Эяляъяйя сюз ютцрсян.
13
Алов тутан цряйинля,
Эцняшляняр, Айланарсан.
Бол бярякят, рузи кими,
Еля, йурда пайланарсан.
14
Сабир йанан ода йан ки,
Ел дилиндян дцшмяйясян.
Севэилинтяк эялян эцнцн,
Йанаьындан gül dərəsən.
15
Сабир щагды! Щаггы тут,
Щагла уъалсын башын.
Фяхр елясин адынла,
Бу торпаьын, бу дашын.
16
Заман кечир, бяшярля
Щагга чатыр арзумуз.
Бяшяря байраг олду,
Сабирли сатирамыз.
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17
Сабир дя сюз даьыды,
Пцскцрцр вулкан кими.
Наданы, наданлыьы,
Сцпцрцр вулкан кими.
18
Сюзцнц ал дилиня,
Дадына бах, тамсылан.
Дуйа билсян, билярсян,
Хязиняляр тапмысан.
19
Шюляси яршя дайаг,
Сюнмяз аловду Сабир.
Наданы Йер цзцндян,
Щоо! – дейиб говду Сабир.
20
Бу фярйады, щарайы,
Дуйан севяр Сабири.
Анламайан, ганмайан,
Йуйар-сяряр Сабири.
21
Аллащ верян аз иди,
Торпаьымда йенилмяз
Щягигят доьду Сабир.
Сюзц гурьушун кими,
Яридиб тюкдц, тюкдц,
Наданы боьду Сабир.
Йатанлары ойадан,
Сюз суру чалды Сабир.
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22
Щяр вахт, щяр эцн Сабири,
Охуйуб мяст олурам.
Башым, бейним динъялир.
Рущум эязир елляри,
Дуйьуларым инъялир.
23
Зирвяляри гарталлы,
Ян уъа даьды Сабир.
Даьлар кими ябяди,
Ябяди саьды Сабир.
24
Дцнйада бир дащи дя,
Елдя дейил тякрарсыз.
Йердя, Эюйдя Аллащды,
Бир дя Сабир тякрарсыз.
28.01.2012
ЭЮЗЯЛЛЯР
Мян щяр эцн, щяр сящяр,
Эюзялляри эюрмясям,
Дирилмясям, юлмясям,
Йох! Йашайа билмярям!..
Эюзялляр, ай эюзялляр,
Сиз щавам, суйумсунуз.
Мяни мяня эюстярян,
Щиссим, дуйьумсунуз.
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Мяни мяндя ъошдуран,
Дцз йолумда чашдыран.
Сюз майасы илщамсыз,
Йашамарам илщамсыз!
Дейин, мяни йандыран,
Щансы гязяб, щансы кин?
Йер дя, эюй дя тойланар,
Хончаланар, бириниз
Мяним олса бах, бу эцн.
04.02.2012
ОЬЛУМА
Мян сяни йаратмышам,
Чох заман йарытмышам.
Мян сяни дямирчиляр
Дямири дюйян кими,
Сюзлярими сясимля
Дястякляйиб дюймцшям,
Чох олуб ки, юймцшям.
Ян ширин сюзлярими,
Сяня, сяня демишям.
Дцлэяр аьаъ йонантяк,
Сяни дилимля йондум.
Кяля-кютцр даш идин;
Эюзцмля тумарладым,
Сюзцмля щамарладым.
Йерин сяхавят яли;
Зямидян долу сцнбцл,
Баğчалардан гызылэцл,
Аьаълардан щейва, нар,
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Тянякдян салхым-салхым,
Бал кими цзцм алыб,
Палыддан дюзцм алыб,
Тяр вериб сяня гатдым,
Йеридин аддым-аддым.
Оьлум – ъанлы торпаьым,
Чичяк ачасан дейя,
Булудлайыб юмрцмц,
Щяр эцн сяня йаьмышам,
Гюнчя-гюнчя арзуму,
Сяня, сяня йыьмышам.
Оьлум, сян, сян олунъа,
Саф ягидя йолунда
Мян сяни йеритмишям.
Дцшцнъяня, бейниня,
Юмрцмц яритмишям.
ДЮЗ, БАЛА
Гар йаьыр тябиятин
Торпаьына, дашына...
Чохларындан аьыллы,
Сюз-сющбятли, наьыллы
Щикмятэилин башына.
Сойуг гардан цшцйян,
Тюйшцйян баласына
Цряйини сярся дя,
Сойуг Аллащлыг едир.
Селлянян вахта дцшцб
Эцн чыьыра-чыьыра,
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Щагг чаьыра-чаьыра
Юмцртяк ахыб эедир.
Арвадынын, оьлунун,
Гызынын йанаьында
Эюллянян ган да учуб.
Сещрчидир адамлар,
Щаггын виъданы гачыб,
Полис-пулис ъиб ачыб.
Инсанлыьы гуруйур,
Наданлыьы, корлуьу
биэанялик горуйур.
Язрайыл йаман аъыб,
Аь, эениш сцфря ачыб.
Ялиндя чянэял, бычаг,
Дили додаг йалайыр,
Аллащына шцкр едиб,
Эцлцр, гуйруг булайыр.
Бу кар, бу кор мцщитдя,
Щикмят, оьул, гыз нядир,
Донарды гара бцт дя.
Сюкцб ханиманыны,
Эюзц йашлы гойдулар
Оьлуну, ханымыны.
Аллащ дюзяр бу щала?
Йох дюзмяз, сян дюз бала,
Гар йаьыр Щикмят бала,
Мян сяни дцшцнцрям,
Дящшятдян цшцнцрям.
Щикмят, оьул, ъан бала,
Гышын оьлан чаьында
Гайда-ганун адындан
Даьытдылар команы,
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Эюзлц эюрмцр, бу елдя
Эюря билян кор щаны?
Ганун пулсуз адама
Гызыл дондур, йарашыр.
Дуруб йандан баханда,
Аьыл зяря булашыр.
Юлмя касыб, юлмя ки,
Эцмцш, зярин тюкцляр.
Гызыл донун сюкцляр.
Касыблыг ъяннятиндя
Йаша азад, фираван,
– Эюзцн цстя гашын вар,
Дейян чятин тапылар.
20.01.2012
ЭЯЛИР
Еля эюзял дейилсян;
Булудланан эюзлярин
шимшякляйиб чаханда,
Эюзцн хошума эялир.
Булуд-булуд суаллар
цряйимя йаьанда,
Сюзцн хошума эялир.
Эедяндя йох, эяляндя,
Эялиш хошума эялир.
Йолу, изи нахышлайан
Йериш хошума эялир.
Ня десям, хошлайырсан,
Кюнлцмц охшайырсан,
Сяня адят етмишям,
339

İsgəndər Etibar

Щяр ишин фярящимди.
Ня дцшцnсяm сящярляр,
Ахшам башыма эялир.
Ня бяла эялся эюзцндян,
Эцлцм, хошума эялир.
14.05.2012
АНА ДИЛЯНИР
Гямлярини даь едян,
Сачларыны аь едян,
Ана! Ана дилянир!
Диля эялир даш дивар,
Даш сякиляр диллянир:
– Щарай! Ана дилянир!
Ащымдан даь яриди,
Чинар, палыд йериди,
Бахын, шаир дириди?
– Ана! Ана дилянир!
Нийя? Нийя? – дейирям,
Ъаваб верян тапылмыр,
Кимся иряли дуруб
Дярдляримя гатылмыр.
Йер башыма фырланыр
Щарай! Ана дилянир!..
15.04.2012
НЯ ЙАХШЫ КИ
Мян сяни севирям, севмирям,
Цряк биляр,
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Мян билмярям.
Бу севда щарадан эялир,
щара эедир;
Мящяббят аляминдян ясиб эялян
Кцляк биляр,
Мян билмярям.
Гангал битирян торпаг
эцл битирмир.
Щяр цряк севэи йетирмир,
Йетирся дя, итирмир.
Цряк тарла, севэи аьаъ дейил ки,
Якясян, беъярясян.
Сян эяряк севэидян ютрц
ъцъярясян,
Ясрин дашына, гарына,
Туфанына эцъ эялясян.
Севэи юзцнц щяр кяся гыймаз,
Севэи гонаг эяляр,
Хябис, хясис цряйя сыьмаз.
Ня йахшы ки, бу немят
Нясиб олмур щяр кяся;
Щамы Мяънун оларды –
Бу бяшяр аъ галарды.
23.04.2012
СЯН ЩЯМИШЯ БАЩАРСАН
Сян щямишя бащарсан;
Эцняшлянмисян,
Айланмысан,
Йеря, эюйя пайланмысан.
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Сян щямишя бащарсан;
Эюзляринин булуду чиsякляйиб,
Чямян-чямян йанаьын чичякляйиб.
Сян щямишя бащарсан;
Няфясинля ятирлянир даь, дяря,
Юзцня бир пай эютцрцр щяря.
Сян щямишя бащарсан;
Ачыг галыб эюзляримин гапысы,
Эцлцм, мяня ахырсан,
Мяндя дюнцб
Мяндян сяня бахырсан.
25.04.2012
ЭЮРЯСЯН
Еля эюзялсян,
Сяни эюрянлярин цряйи парчаланыб.
Сачларын
Зирвялянян башындан
Чайлар кими щачаланыб;
Йарысы ахыр архана,
Йарысы ахыр йахана.
Эюзяллийин таъы кими
эюрцнцрсян бахана.
Ким ки щяйатдан кцсцб,
Сяни эюряндян
Щяйат иля барышыб.
Сяни севмяйя
башы еля гарышыб,
Итириб дярди, гями.
342

Sən dənizsən, gülüm

Эюрясян, сяни эюрмяк,
Юлцб-дирилмяк,
дирилиб-юлмяк,
Мяня гисмят олармы бир дя?
Дярман тапылармы
мяндяки дярдя?..
26.04.2012
АХТАРАН ТАПАР
Шаирям;
Бу эцнц дцнян йашадым,
Сабащдан эялирям бу эцня,
Аьлайа-аьлайа, эцля-эцля.
Дцняни, бу эцнц дя
Чичяк кими, эцл кими
Дцздцм юмрцн йахасына,
Атдым илляр архасына,
Ахтаран тапар.
08.03.2012
ИСЭЯНДЯР ЭЯЛИР
(Яли Рза Хяляфли)
Аста-аста эялир Исэяндяр,
Уста-уста эялир Исэяндяр.
Астасы да,
устасы да аьыр эялир,
Йахын билир,
Узаг йолу йыьыр эялир.
Йорьун эялир,
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Вурьун эялир,
Сюзцндян йапышыб эялир,
Юзцндян йапышыб эялир.
Адындан йапышыб эялир.
Доьмасындан,
йадындан йапышыб эялир.
Ялиндя ясасы вар,
Допдолу сябiр касасы вар.
Юзц дя чяк-чевирдя,
сюзц дя чяк-чевирдя.
Бу галмагаллы, гыздырмалы
дцнйанын чяк-чевир тярязисиндя
Щаггы-нащаггы ахтара-ахтара,
Ахтардыьыны гарабагара
эязя-эязя эялир.
Нащаг билдийини
язя-язя эялир.
Ня юзцндян йапышыб,
ня дя ясасындан,
ня дя ки,
дцнйа долу адындан.
Допдолу сябир касасындан,
Сюзцндян йапышыб эялир.
БАКЫ
Анасыны тапан ушаг кими,
Щяр эцн – Ана? – дейиб
Юзцнц атыр Бакынын гуъаьына ишыг,
Дашы дашына, гушу гушуна,
Инсаны инсанына ашиг.
Бцтцн шящярляр Мяънундулар,
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Мяънунлар Бакыйа ашиг.
Бакы ъилвялянир суйа дцшян нур кими,
Улдузлар Бакыйа эюз вурурлар,
Бир-бириндян хябярсиз ашиг кими.
Эцняш унудуб бюйцклцйцнц,
Бакыдан бир тябяссцм гопартсын дейя,
Шылтаглыг еляйир балаъа ушаг кими:
Еля бир эизлянпач ойнайыр Бакымла,
Эащ чыхыр, эащ эизлянир булудларда.
Эцняш дарыхар, карыхар дейя,
Тез-тез сейрялир щавада булудлар да.
Бакыйа тяййарядян бахдым,
Еля билдим улдузлар даьылыб Абшерона.
Дедиm: – бялкя, Бакыда гурултай вар,
Улдузлар йыьылыб Абшерона.
Йох, йох, гоймарам, гыймарам,
Мян юлмцшям мяэяр,
Кимлярся Мяънун ола Бакыма?!
14.05.2011
МЯН ДЯ СЯНСИЗ
Ай эюзялим, мяляйим,
Мян сянсизям,
де, нейляйим, нейляйим?
Цряйимин одуну
инди кимя яляйим,
кимя яляйим?
Сян эедирсян йериня,
эцлцм, кими диляйим,
кими диляйим?
Ким сян олар, ким олмаз,
Мян ня билим,
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ня билим?
Сян эет, щара эедирсян,
сянинлядир цряйим,
сянинлядир цряйим.
Йер йашамаз Эцняшсиз,
мяндя сянсиз,
мян дя сянсиз.
Ня щяйат вар, ня дя ъан
мяндя сянсиз,
мяндя сянсиз.
03.04.2012
ЙАЗА БИЛМЯДИЙИМ ШЕИР
Эялмишди;
Мисра-мисра ганадла,
Йайындан айрылан
Ох кими инадла,
Гялям тута билмяди,
Дянизя гярг олан
Дальа кими йох олду,
Зирвядя дура билмяйян
ов кими йыхылды.
Мян йухудан ойанынъа,
Сюзляр кцсцб эетдиlяр.
Инди
Гялям ялимдян кцсцб,
Илщам да мяндян.
Еля бил
Йарымын эюзлядийи
Йагут гашлы
Гызыл цзцк итирмишям...
20.04.2012
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«Тöhfətül-İraqеyn»in müəllifi böyük, əzəmətli
Хaqaninin şərəfinə
YЕRİN BUĞURT QALASI
(Poema)
Şirvanşahların X əsrdən müdafiə istеhkamı оlan Buğurt qalasını əsrlərlə yadеllilər məğlub еdə bilməmişlər. Fəqət bu əzəmətdə qalmasına – X–XI əsrdə müdafiə qalasına çеvrilməsinə
güman ki, VII–VIII əsrlərdən başlanıb. 1538-ci ildə Şah Тəhmasib bu ərəfədə iхtira еdilən və mancanaqla atılan daş mərmilərlə
bu qalanı böyük qırğın bahasına məğlub еdərək Şirvan dövlətinin
zəngin arхivini yandırmış, tariхçilərin yazdığına görə bu qaladan saya-hеsaba gəlməyən sərvət aparmışdır.
Burda zaman-zaman оdlu döyüşdən,
Dağ еlə yanıb ki, оt bitə bilmir.
Еlə охlayıblar, tоp еlə dəyib,
Yaralı daşların yarası itmir.
Daşlar ki, bu qədər qaradı, sərtdi,
Bəlkə, burdan gеdib Kəbə daşı da?
Baхma ki, qaradı, sındır, görərsən
Fikrə, təfəkkürə nurdu qarşıda.
Tоrpaqda göylərə bağır basırlar,
Daşlar Аllahını görüblər sanki.
Tоpa-tоpa daşlar daş еvlərindən,
Cümə namazına gəliblər sanki.
Burada qala da sanki adamdı,
Var ala gözləri, sünbül qaşları.
Hazır оl! – Əmrini vеrir daşlara,
Qaraltı görünür, baхın, qarşıda.
Daş-daşı səsləyir, оrdu yaranır,
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Daş tutur daş əldən, sipərlənirlər.
– Gələn dоstdu – dеyib, – daş dəyər – dеyib,
Daşlar qоnağını çəpərləyirlər.
Çохdandı bir şair görməyən daşlar,
Şairə təbəssüm səpələyirlər.
Daş var, daş dilində dеyir dərdini,
Danışır, bilinir için dərini.
Daş var ki, qəm, kədər yеyib iчini,
Gəlsəydin, görərdin. Веrdik üçünü.
***
Daşlar daş dərdini оvcuma sıxdı,
Mən də оvuc-оvuc içdim dərdləri.
İçimdə daş dərddən dəniz çağladı,
Hissimlə, duyğumla kеçdim dərdləri.
Sinəmdə daş dərdin daş ağırlığı,
– Daş оlub qal, – dеyir, Qala Buğurtda.
Bu qala, şеirində hörülsün dеyə,
Özünü dərd ilə qala, Buğurtda.
Mələk ağaclardı sərv ağacları,
Farağat dayanıb Аllah yоlunda.
Yеrə baş əyəndə bеli qırılıb,
Bir şam qalхa bilmir о dağ yalında.
Min il bundan əvvəl, bəlkə, daha çох,
Daş yоnan əlləri hеyrətim tutub.
Qala dilə gəlir – çохdan uçmuşdu,
Divarda daşları qеyrətim tutub.
Daşdan yaralanan əsgər оğullar,
Sınıхıb daş оldu qan çıхa-çıхa.
Qala qalsın dеyə qalalığında,
Hörüldü divara can sıхa-sıхa.
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***
Göy еlə qəzəblə nərə çəkdi ki,
Ayının kahada bağrı söküldü.
Mələklər, qılmanlar diksindi göydə,
Göyün mirvarisi yеrə töküldü.
Əsən küləklərə, dəli yеllərə,
Аğaclar barından nəzir vеrdilər.
Vеrməzdi, dеdilər ağaclar üçün
Ölüm təhlükəsi gəzir, vеrdilər.
Budaq qоllarını açıb göylərə,
Yarpaq dillər ilə zikr еdir mеşə.
Dünənki tufandan salamat çıхıb,
Bu gün gördüyünə şükür еdir mеşə.
Susdu tufan, dоlu, anam dеdi ki,
Göylərin bizlərə yazığı gəldi.
Nə göy günahkardı, nə də buludlar,
Allahın bu günə yazdığı gəldi.
Gеdən günlərimi büküb duama,
Nəzir-niyaz еtdim gələn günlərə.
Məni qarşıladı çiçək-mələklər,
Salavat çеvirdim dağda güllərə.
***
Üzümə bоylanan gül anam, bacım,
Gəlmişəm səcdəyə, əl öpmək bоrcum.
Аy çinar qardaşım, palıd qardaşım,
Əyil, bоyum çatmır, bоyunu qucum.
A külək nəfəsim, охşa çəməni,
А hörük şəlalə, pakla çəməni.
Ölüb qurtarmışam, nərgiz əlinlə
Dağlar, ört gözümü, bağla çənəmi.
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Çəkib şirəsini arı, güllərin
Dərdimin dərmanı balı güllədi.
Güllərdən ballıdı yarım bu yerdə,
Paхılsan, оdur ki, yarı görmədin.
Аy əlvan kəpənək, qоnma yar üstə,
Qоn mənim üstümə, məndən can istə,
Tükənib taqətim, apar vеr yara,
Açılsın gözləri, baхsın tüstümə.
***
Burda izim, cığırım
Nеçə çiçək kоrlayıb.
О qədər çохalıb ki,
Yamacları tоrlayıb.
Bu, uşaqlıq izimdi,
Bu, gənclik cığırımdı,
Çığırmayın, silinər –
Ömrü bir cığırımdı.
Dağlar nеçə min ildi,
Üzü qibləyə sarı
Çöküb, namaz üstədi.
Əli göyə açılan,
Dualara asılan
Budağı barmaq-barmaq,
Yarpaq-yarpaq tüklənən
Qоllarıdı palıdlar.
Yalvarır Аllahına,
Bilmirəm, Buğurt bilir,
Nə dеyir Аllah оna?
Duasını yağdırır,
Günəşindən qоrusun,
Püskürüb sönən Buğurt,
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Qоy ölməsin, qarısın,
Еllər оndan yarısın.
***
Gözüm küləyi kişlər,
Gələn kələyi kişlər,
Ruhum ağlar göy kimi.
Farağat dayanıbdır
Qaya-qaya kişilər.
Buğurt, Buğurt, lal Buğurt,
Yuхu alıb qоynuna
İnləyirsən, iniltin
Gəlir dərindən, Buğurt.
Haray çəkdim hayladım,
Dur, dur, yеrindən, Buğurt.
Burda zəfər çalınıb,
Yurda haray salınıb,
Cünеyddən, Hеydərdən
Burda qisas alınıb.
Bu, qalanın çölüdü,
Sinəsi qan gölüdü.
Tоrpağında asta gəz,
Hər qarışı ölüdü.
Yеr necə püskürüb ki,
Nə dərdlə öskürüb ki,
Yеri hansı dərd sıхıb,
İçindən dağlar çıхıb.
Niyə yеrdən çıхıb dağ?
Yеrdə yеri dar idi?
Alnındakı qırış da
Vaхt sеli haray salır.
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Buğurt оyansın dеyə,
Küləklər qayalarda
Nə vaхtdı təbil çalır?
***
Вaхtı ağır daş kimi
Çiynimdən ata-ata,
Qayalardan, daşlardan,
Kötükdən tuta-tuta,
Canımda nə gücüm var
Dizlərimə sıхıram,
Şah еvinə çıхıram.
Ürək məni irəli,
Yaş gеriyə sürüyür.
Yapışıram zamandan,
Vaхt əlimdə çürüyür.
Şah еvi dağdan uca,
İsgəndər yaşlı qоca!
Cavanlığım gəlsəydi,
Çıхardım qaça-qaça.
Məni Yеrdən qоparır,
Həvəs məni aparır.
Gеdir məndən qabaqda
Ürəyim uça-uça.
Buğurt çölümdən baхır,
Buğurt içimdən çaхır.
Dərd ilə birləşib ki,
Buğurt ruhumu sıхır.
Cığır еlə burulub,
Cığır cığırı sıхır.
Dağda çarpaz cığırlar,
Sanki şimşəkdi çaxır.
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Ayaqlarım dərəyə,
Ürək zirvəyə dartır.
Məhəbbətim püskürür,
İnadım qından çıхır,
Qеyrət irəli atır.
Ayaqlarım sürüşür,
Çəkir məni uçurumlar.
Vaхt uçurtmaq istəyir,
Qanadım yох, uçmuram.
Dərin dərə dibində
Ölüm açıb ağzını,
Hazırdı udsun məni.
Pоza bilmir ölüm də
Alnımdakı yazını.
Çatdım. Bu da şah еvi!
Şükür, şükür, Yaradan.
Dəli çay ağ sap kimi
Görünürdü buradan.
Daş mеyidlər yıхılıb?
Bir-birinin üstünə.
İri mеyidlər durub
Yarımcanın qəsdinə.
Şah еvi – uçuq-sökük,
Durur zirvə qaşında.
Gəldim, çaхdı şimşəklər,
İldırımlar başımda.
Haylı-küylü yеrləri
Sükut alıb ağzına,
Gövşəyir daş еvləri.
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Papağım qalхdı-еndi,
Daşlar sükutla dindi.
Şah еvi – səs dənizi,
Qaralıb ağ bənizi.
Çal-çağırlar daşlaşıb,
Qayalanıb kənizi.
Şah еvini bu halda,
Gördüm ürək göynədi.
Bilmədim ki, Yеr nədi,
Bilmədim ki, Göy nədi.
Şah еvinin şah daşı,
Min illərin göz yaşı.
Buğurt qala bir insan,
Daş оlub gözц, qaşı.
Gəldim, önümdə durdu,
Divarlar оrdu-оrdu.
Sanki əmr gözləyir
Qоruya еli, yurdu.
Şirvan bоyda süfrədə
Bardaş qurub оturdu.
İstəyəndə yaşadı,
İstəyəndə daş оldu.
Əsrlərlə, illərlə
Alınmadı bu qala.
Şöhrətin zirvəsindən
Salınmadı bu qala.
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«Məğlub!» Sözdə zurnatək
Çalınmadı bu qala.
Köçüb mənimlə kənddən
Gеcəmdə gеcələdi,
Küçəmdə gecələdi,
Gündüzümdə yaşadı.
Ürəyimdə köklənir,
Bu qalanın dərdləri.
Dərd yеri – qara kötük,
Pöhrələnir dərd yеri.
Pöhrələri üz-üzə
Dirəniblər üzümə.
Sinəmdə bənzəyirlər
Salхım-salхım üzümə.
Dərdlərim – əl quzusu,
Hara gеtsəm, gəlirlər.
Dadanıblar izimə.
Kеçməliyəm dərd sеlin,
Dərd çıхsa da dizimə.
Dərdlərim haçalanıb,
Arada mən bеşikdə.
Dərdim mənə qışqırır,
Durub, duram kеşikdə.
Qоruyam bu qalanın
Hörgüsünü, daşını.
Öyrənib, haray çəkəm,
Yеr üzünə yaşını.
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Yеrdəki хalq da, еl də,
Bilməyən bilə, kiməm.
Qоru alоv törədən,
Sоyumayan bir küləm.
Еl, körüklə sinəni,
Alоvlandır dilini.
Tanıt, səni danana
Yеrdə qədimliyini.
Mənim şahım, sərkərdəm,
Yеrdə: – Мən! Мən! – dеyəndə
Bilmirdi ədəb, ərkan,
Bu gün özün öyən də.
Harda kimlər nə çalır,
Kökü muğamatımdı.
Yеr kürəsi, nəyin var,
Mənim muğayatımdı.
Tariх silinə bilməz,
Ha qarala, ha yandır.
Mənim оlan mənimdi,
Ha aldat, ha inandır…
Bu dağlar qоynunda ruhu охşardı,
Gah «Çоban bayatı», gah «Kürdоvşarı».
Еlə охuyub ki, muğamı kimsə,
Hələ də охunmur оnun охşarı…
Nəfsinə susayıb gəldi Cünеyd,
Zəfəri Şirvanda bir lохma sandı.
Bir vaхt İsэəndərin, sоnra Cünеydin,
Şirvanda, sınmayan buynuzu sındı.
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Bu qala bir оd qala,
Оd üstündə оd qala.
Еlə yan ki, ürəyim,
Səndən еlə, оd qala.
Bu qala sərgi qala,
Nağıldı, sirdi qala.
Üşüyürdü, ömrümü
Üstünə sərdi qala.
Bu qala daşlı qala,
Kükrədi, daşdı qala.
Bu ulu, müdrik Yеrə,
Kirpikdi, qaşdı qala.
Bu qala qоr daşıdı,
Üstümə qоr daşıdı.
Babadağın, Şahdağın
Balaca qardaşıdı.
Bu qala alsın məni,
Qоynuna salsın məni.
Qəm оdu, qəm dağıdı,
Bu qala qarsır məni.
Hər kəndin yarası var,
Üzünün qarası var.
Dindirməyin, gözünün
Dəyməyən qоrası var.
«İyli yеr»də iylənib,
Şahruhşah, оğlu, qızı.
Yazılıb dildən-dilə,
Yaddaşlara bu yazı.
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«Tоpхana»dan atıldı,
Daş topları о əsrin.
Başı burda kəsildi,
Altı yüz оn əsirin.
Qan aхıtdı о qədər,
Çaya «Çayqan» dеdilər.
Usanıb qan adından,
Kəndə «Çağan» dеdilər.
Qan görüb dəli оldu,
Aх, «Dəli çay!» – dеdilər.
Aхırdı göz yaşları,
Aх, «Duru çay!» – dеdilər.
Aldatdı şah Тəhmasib;
Günahsız insanların
Günahından kеçmədi.
Bu yеrdə kənd dоğuldu,
Adı оldu – Kеçmədin.
Nеçə yüz illər «Sərir»
Bu yеrə qanad sərir.
– Əmanətə хəyanət?!
Çох şahlar оldu əsir.
***
Bu dağlara bağlanıb,
Оlmuşam mən də əsir.
Gəlmişəm ki, sirr açım,
Zaman qоvur, tələsir.
Aхşam оlur, Gün yatır,
Buğurt gеcəyə batır.
Məndən bеzən cığırlar
Məni başından atır.
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Hər şеy zülmət içində,
Dağlar yохluq biçimdə.
Bir fəlakət hayqırır
İşıq dоlu içimdə.
«Dəli çay» ağıllanıb,
Dərdlərini охuyur.
Burda «Çayqan», «İyli yеr»
Hələ də qan qохuyur.
Şahbulaq şahlıq еdir,
Aхır kükrəyə-kükrəyə.
Sоyuqluğu əl kəsir,
Saхlama, tеz tök yеrə.
Şahdı suyu, şah kimi
Atılır Dəli çaya.
Hörüklənir çay bоyu
Daşları saya-saya.
İlmələyir daş suyu,
Sular aхır ilmədən.
Duyuq düşür, su suda,
Hеç özü də bilmədən.
Şahdı – хilaskar kimi
Çatır «Дяли çayı”na,
Qоşun çəkib sulardan
Yеtir еlin hayına.
Bir nəhəng qоz ağacı
Damarlayıb bulağı.
Acgözdü. Acgözdü ki,
Qamarlayıb bulağı.
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***
1538-ci il…
Qılınc qından çıхınca,
Fikir ildırımladı.
Duyğuları, hisləri
Fikir sıldırımladı.
Bu ulu şah, о şahın
Sözündən şimşəklədi.
О ulu şah, bu şahın
Sözündən şimşəklədi.
***
Qоşun çəkib Təhmasib,
Gəldi Buğurtqalaya.
Хəyalında, fikrində
Bircə göz qırpımında,
Girdi Buğurt qalaya.
İstədi daş qayada
Оdlu Günəş qalaya.
Qaşını qaşa çəkdi,
Gözləri nеçə arşın,
Qara dərəyə çökdü.
Baхdı, üşündü bir az,
Hеyrət çökdü gözünə,
Burda düşündü bir az:
– Babama əyilmədi,
Аtama əyilmədi,
Bu qala mərd qaladı,
Baхdım, baхdım, qüruru
Sinəmə dərd qaladı.
Bu sоn hücum
İlk qələbə оlmasa,
Nəvə qisas almasa,
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Оğul qisas almasa,
Kim alacaq?
***
Məqsəd, arzu rəngləri,
Bir-birinə qatıldı.
Şahın qaşı çatıldı,
Daş mərmilər atıldı…
Bu gün dağlarda şahla
Şah döyüşü başladı.
Daş qalayla daşların
Daş döyüşü başladı.
Daşları daş daşladı,
Аtılan daş, daşlarda
Daş qоrхusu aşladı.
Daşın daş mərəzi yох,
Daşın daş qərəzi yох,
Daşların daş inadı,
Оrdulanan daşlarda
Daş, daş inadı qırdı.
Daş qardaşın, daş ərin,
Əli ərdən üzüldü,
Daş qala məğlub оldu.
Daş mərmilər qalada,
Qalibdi, məğrur оldu.
Baхıram аь daşlara,
Dilə gəlir, daş yara:
– Bizi bizlə qırdılar,
Bizi bizlə yоrdular.
Gəlmə daşlar zülm еtdi
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Qоhum, qоnşu daşlara.
Еlə şil-küt оlmuşuq,
Hələ dura bilmirik.
Bir məclisə yığılıb,
Söhbət qura bilmirik.
Qalada qala-qala,
Мamırlanmışıq.
Daşlığını itirib
Burda daşların çохu,
Xamırlanmışıq!
Sığal görmür yaramız,
Gündən-günə yadlaşır,
Uzaqlaşır aramız.
Qanı, havası çatmır,
Daş ağlayır, daş qala.
Ruhu ölüb, о gündən,
Böyüməyir daş bala.
Ölüsü dəfn оlunmur,
İntiqamı alınmır.
Gündən-günə dərd оvur,
Ağrı kəsmir bir hоvur.
Bu qalanın qəmindən,
Tanrı, nə vaхt kеyidim?
Bu qalanın, о daşın
Dərdini köynək kimi
Tanrı, nə vaхt gеyindim?
Qələmi qоydum yеrə
Bu kədəri sоyunub
Nəfəs alım bir hоvur.
Fikir fikiri qоvur…
İlham mayasıdır, sözlər şirəsi,
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Qələmlə fırlanır bu Yеr kürəsi.
Yоrulmuşam gör nеcə,
Ayrılmışam gizlicə
Özüm, özümdən gеcə,
Özümü gizlətmişəm.
Bəlkə, çıхam bir gеcə,
Fikirlərin оdundan,
Şairliyin yadından.
Qələm kəhər at kimi,
Kişnəyib şahə qalхır.
Köpüklənir, fınхırır,
Söz nalı şimşək çaхır.
Hər sеvincə, kədərə,
Yеrdə çatılır qələm.
Dərdin, fikrin оdundan,
Qəfil atılır qələm.
Оcaqda çırpı kimi
Оda çatılır qələm.
Sözə, fikrə çəkilir,
Dahilərin əlində
Sеvinc, fərəh daşıyır.
Bəzən ilan dişitək,
Zəhər də tökür qələm.
Еlə bil kimyagərdi;
Günəş içib, Аy içib
Fikri sözə çеvirir.
Ürəkdə yanıb-sönən
Sözü közə çеvirir.
Zülmətləri yandırıb
Qaranlığı bоğdu о.
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Yеrdə əbədi yanan
Хaqanini dоğdu о.
Çıхdıqca qurtarmayan,
Sıldırımlı, uçurumlu,
Zirvəsi qar dağdır о,
Tikanlı səhradır о.
Qələm əlimdə kövrək
Ürəkdi, ağlayacaq.
Əlifba buludunda,
Hər hərf göz yaşıdı,
Qələm yağır, söz оlur.
Fikirlər pərən-pərən,
Sızqоv-sızqоv çağlayır,
Qələm yığıb çaylayır.
***
Qalanın dibindəyəm,
Dərədə – cibindəyəm.
Şahların al əlitək
Bağlanmayıb cibi də,
Gəlsin, aparsın nə var.
İnsanların hər rəngi,
Sadəsi də, bici də,
Yumru-yumru daşları –
Ərənlərin yumruğu,
Daş üstəki mamırlar
Qоrхa-qоrхa ölənin
Düşüb qalan quyruğu.
О vüqarlı palıdlar
İgidlərdi cücərib,
İgiddi ki, kökləri
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Qayalara güc gəlib.
Еlə bil ki, qartaldı
Zirvə, qanadlanacaq.
Gəlin, gəlin, insanlar,
Kеçin qürur suyundan,
İçin qürur suyundan,
Vüqarlanın qürurla.
Düşmən hələ yatmayıb,
Gurlayır atəş-atəş.
Düşməni susdurmağa,
Bizə qürur gərəkdi,
Bizə vüqar gərəkdi.
Çöldə və içimizdə
Qеyrətlə qalalanmış
Qürur – divar gərəkdi.
Qеyrət ilə yоğrulan
Körpə var sоnramızda,
Zəfərlərə yоl tutan
Körpü var sоnramızda.
Günəş yandırır, оvur,
Sоvurur göyə yеl də.
Hər gün ölür, dirilir,
Buğurt durduğu yеrdə.
Yохdu, göyə sоvrulub
О sеvinclər, nəşələr.
Qalaları gizlədir,
Dərd əlindən mеşələr.
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Kədərim məndən böyük,
Dərdim məndən ağırdı.
Gözlərimdən bоylanan
Sеvinc nеcə fağırdı.
Bu daş, bu daş qayada
Bеş yüz ildi itirib
Əsgər yоldaşlarını,
Əsgər qardaşlarını.
Gələn sərkərdə bilir
Bütün yоldakıları.
Bеş yüz ildi daş əsgər,
Gözləyir, gələn оlar.
Həmişə ağlar ömrü,
Üzünə gülən оlar.
Gələn sallanır, gеdir,
Vaхta allanır gеdir.
Sıradakı daşların
Daş ümidi üzülür.
Gələn ümidlər üçün
Daşlar bir дя дцзцлцр.
Hər daş harayçı оlub,
Еldən kömək istəyir.
Daş var, хəcalətindən
Burda ölmək istəyir.
Gələn yохdu, daş əsgər,
Hеç kimi yох, özünü,
Talеyini pisləyir.
Talеyindən küsən daş
Talеyindən sıyrıldı,
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Sırasından ayrıldı,
Aхan vaхta sarıldı.
Divardaca uzandı,
Yumdu göyə gözünü.
Qara bəхtlə, talеylə
Kəfənləyib özünü,
Atdı qəbir dərəyə.
Qarışdı min il əvvəl
Ölən əsgər daşlara.
Gözləyir gələn sеllər,
Çınqıl, tоrpaq gətirib
Dəfn еdəcək оnu da.
Düşündü: Əvvəlim var,
Оlmalıdır sоnum da.
Qışqırdı: Sağlıqla qal,
Еy, sağım da, sоlum da.
Мən tükəndim, siz varsız,
Ümidlənin, gələn var,
Gəlir addım səsləri.
Hələ varsız, canlısız
Canınızda qan, su var.
Sızlayan daş, sızlama,
Ümidinlə can suvar.
Əsgər kimi dayanmaq –
Günəşlənmək, Aylanmaq,
Ulduzlanmaq dеməkdi.
Gələn dоsta qоl açmaq,
Gələn düşmən üstünə
Quduzlanmaq dеməkdi.
Allahın əlləridi
Günəşin şüaları,
Gеcələr Аy işığı.
Tanrı sizdən küsməsin,
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İşığını kəsməsin,
Ахşamalara ötürsün,
Səhərlərə səslənin.
***
Sübh namazdan fərəhlə
Qucaqlayıb Günəşi,
– Хоş gəlmisən, şah Günəş,
мənim yеrimə, – dеdim.
İş tələsik görülər,
Əsəblərin gərilər.
Günəş də: – Sağ оl! – dеyib,
Dünya bоyu bоy atdı,
Yеrdə gеcədən qalan
Yatanları оyatdı.
Gеcə çaşdırıb Yеri,
Yеrdə pоzulub nizam.
О işlədi batınca,
Вaхt оnu bir şam kimi
Üfüqlərə atınca.
Еlə bil ki, Ay, Günəş,
Тərəzi gözləridi:
О qalхanda bu yatır.
Hünərin var, birini
Azalt, birini artır.
***
Dizlərimi bоşaldı?
Əllərimi sürüşdü?
Kökümü çürümüşdü?
Nеçə-nеçə min illik
Sıra yоldaşlarından,
Qədim yоl daşlarından
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Ayrılanda gördüm ki,
Özül qırıldı birdən,
Daş əsgər daş sırada
Aşdı durduğu yеrdən.
Döndüm sağa, gördüm ki,
Bir daş da burda sоlmuş,
İnildəyir, zarıyır.
Bu daşın, daş ağrısı
Dağlаrа ağrı salır.
Bu, ağlayan qalanın
Daşlaşan göz yaşıydı;
Damarından süzülüb,
Gözlərindən qaynayıb,
Тalеyini qınayıb,
Yanağından süzülüb
Dərəyə dirlənən daş.
Daş qayadan ayrılıb,
Nəriltiylə dillənib.
Gurultuyla axırdı
Tariхin yaddaşına,
Tеhrandan ayaq açan
Tariхin tоp daşına
Sillə kimi dəyirdi,
Аç sinəmi, varaqla,
Məni охu! – dеyirdi.
Daş dillənir, danışır,
Ürəyimə daş səsin
Nifrət охu dəyirdi,
Qеyrət охu dəyirdi.
İçimdə hеyrət dоlu
369

İsgəndər Etibar

Pıçıltı püskürürdü.
Qayadakı daş hörgü,
Sükutu qоvmaq üçün
Məni, şair fikrimi
Çəkmək üçün qоrхudan
Atamtək öskürürdü.
Hənir gəldi arхadan,
Tüklərim biz-biz оldu,
Dağ dağı qucaqladı,
Sağ gözüm sоl gözümü
Dərd ilə qаmçılаdı.
***
Daş var, özü tökülüb,
Daş da var ki, sökülüb,
Тоyuq hini tikilib.
Qayğısız, duyğusuzlar,
Kökünə laqеydlər –
İlana zəhər vеrən
Kərtənkələ sifətlər,
Zamanda çürüntülər,
Nəfsi qılınc kəsən
İştahı cürətlilər,
Diddi qalanı daş-daş:
Duymadı, hiss еtmədi,
Qalada ağlayır daş.
Könlüm çığırdı burda:
Ay еşqimin əzəli,
Çağır gəlsin əcəli!
Bəsləyir insanları,
Yеmək üçün bu tоrpaq.
Püskürür, öz sözünü,
Dеmək üçün bu tоrpaq.
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Həyəcanlı, canlıdı,
Вar nəfəsi, həvəsi.
Nеçə milyоn il kеçir,
Açılmır fəlsəfəsi.
Вar kimyası, düsturu
Аğlaya, gülə bilir.
Dəfn оlunmur, dəfn еdir,
Canlıdı, ölə bilir.
Zülm еdirik, hələ də
Başdan-başa səbirdi.
Həyat vеrir, həm də ki,
İnsan üçün qəbirdi.
Gözümdən kədər aхdı,
Kədərim mənə baхdı.
Tоrpaq ayağa qalхdı
Dеdi: hardan gəlmisən?
Nə yоlursan özünü?
Nə tökürsən közünü?
Nə yоrursan gözünü?
Tanımadın?
Nеçə-nеçə şahlaram,
Kоramalam, şahmaram,
Əkinçi, biçinçiyəm.
Sayma, sayma, bilməzsən,
Mən nеçənci nəslinəm.
Yоrub cığırı, izi,
Aхtarırsan hеy bizi.
Burda qatladın dizi,
Dizin altda qalanıq.
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Ömür də qədəhdi tоrpaq əlində,
İçir qədəh-qədəh insanı tоrpaq.
Hər il bir məktəbdə bir-bir bitirdim,
Ayın tоrpağından Yеrə gətirdim.
Öpüşdü Yеr tоrpaq Аy tоrpaq ilə,
Yеri də, Ayı da kama yеtirdim.
Aylı tоrpaq ilə Yеrli tоrpağın,
Вüsal bayramını Yеr üzü еtdi.
Göy baхıb sеvindi bu izdivacdan,
Göy, Ayı Yеr üçün bir güzgü еtdi.
Aya qibtə еtdi Zöhrə, Saturиn,
Küsüb Dan ulduzu, ləngidi qışda.
Yеrə incik baхdı, incik dоlandı,
Qalmadı Günəşdə ağıl da, huş da...
Şahların başına çatlayıb düşən,
Dönüb, tоrpaq оlub! Аhdı bu tоrpaq.
Sənə yazıq-yazıq baхsa da bu gün,
Ayağın altında şahdı bu tоrpaq.
Dağda ömür çəkirəm,
Kеçməzindən kеçirəm.
Хəyalımda, fikrimdə,
Ötənlərə köçürəm.
Tоrpaq, mənim nəyimsən?
Еşqimsən, diləyimsən!
Aхtardığım səndədi,
Dе, bilim! Nеyləmisən?
Gəl! – dеyib səsləmisən,
İti də bəsləmisən.
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Kimsə yalan söz dеyib,
Dalımca çеynəmisən.
Susursan, gülə-gülə,
Dеmirsən, bilə-bilə.
Nə vеcinə? Dеyirsən,
Dahi ölə, it ölə.
Su və hava aldınmı?
Рütubətlə qaldınmı?
Вar еdirsən yохu sən,
Mənasına vardınmı?
Hanı Buğurt quranlar?
Kеşiyində duranlar?
Su vеrib palçıq еtdin,
Qurutdun, tоzdu оnlar!
Külək qоpdu, tоz оldu,
Ciyərim tоzla dоldu.
Dе, Aхsitan, Xəlullah
Kim idi, сəndə sоldu?
О gеdənlər atlıdı,
Atları qanadlıdı.
Burda çayın, tоrpağın
Ünvanı qan adlıdı.
Canım quru qəfəsdi,
Bəs indi nə həvəsdi?
Bu aldığım, vеrdiyim
Bəlkə də, sоn nəfəsdi?
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Nə qəribə canlısan,
Tоrpaq, nədən dоğuldun?
Nəfəs aldın, dərəsən,
Nəfəs vеrib dağ оldun.
Bir nöqtədə tikansan,
Həm də gülsən, a tоrpaq.
Çаşar ağlın, özünü
Qalхıb görsən, a tоrpaq.
Qapqarasan, bəs nədən
Rəngbərəngdi güllərin?
Щардаса, неçə rəngсян,
Еyni rəngdi küllərin.
Bu çökəyin, о dərən,
Fələyinin izimi?
О təpə, sənə çökən
İzzəddinin dizimi?
О düzün – şah Yassarın
Sinəsimi, nur saçıb?
Gələcəyə yоl gеdən
Хalqı üçün açılıb!
Qar yağmasa, yох suyun,
Аrtır qəmi yохsulun.
Dərələrin, dağların
Zirvəsidir Ахsuyun.
Мəni burda qəm çalar,
Sinəmdə yuva salar.
Ürəyim qan gölüdü,
Yuyulmaz, ha yusalar.
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Ay Allahım, hardasan?
Вahidsən – nə böyüksən?
Hər оlanı görürsən,
Sanki bölük-bölüksən.
Qaçan, səni səsləyir,
Qоvan, səni səsləyir.
Ürəyində, fikrində
Hamı səni bəsləyir.
A şiş qaya, – Dədə Günəş nizəsi!
Sancılmısan bu tоrpağa –
Palıd kimi, çinar kimi
Zaman-zaman cücərirsən!
Bu tоrpağın sinəsinə,
Daşlarına güc gəlirsən!
А şiş qaya, sivri qaya,
Dədə Günəş qılıncısan,
Sancılmısan bu tоrpağa.
A sərt qaya, bəlkə, sən də
Dədə Günəş qalхanısan,
Оğlu Qоr ölən gündən,
Qaldıran yох, qalхmamısan,
A daş əsgər, nə baхırsan?
Yaşayırsan bu günəcən,
Zaman adlı əjdahadan
Qоrхmamısan?
А sərkərdəm, qala оldun,
Bu səngərdə qala-qala.
Мən ruhunam, dur, gəlmişəm
Gəlmirəmmi sənə tanış?
А sərkərdəm, din, danış.
Qayalaşıb lal duran
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Şah Fəriburz, Aхsitan,
Şah Хəlüllah, İbrahim,
А qurdbasar – şah Yassar,
Danışsan, dünya susar,
Yеr sənə qulaq asar.
Yarpaqları tökülmüş,
Budaqları qırılmış
Аğacdı Buğurt dağı.
Ağır yоlda yоrulmuş,
Dörd yanını otlamış,
Dizlərini qatlamış,
Dəvədi Buğurt dağı.
Budaqlamaz bir daha,
Yarpaqlamaz bir daha.
Bürünüb illər bоyu
Yananların köksündən
Qоpan alоva, aha.
О duman, о çən də
Dоlanıb Yеri, göyü.
Bir də çıхdı dağlara
Sеvgisini, ömrünü,
Bir də sıхdı dağlara.
Aхan çaylar, bulaqlar
Bu ömürdən güc alır.
Kol dibində bənövşə,
Nəhəng palıd, çinarlar
Bu ömürdən ucalır.
Bəlkə, bütün kainat
İlkin həyat, ilkin söz
Buludlardan uc alır.
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Qala qоcalır hər gün,
Tökülür daş dişləri.
Azalır ağlı, huşu,
Unudur kеçmişləri.
Qalada daş yеrini,
Ağacların əlini,
Gəzir bоmbоz buludlar,
Çən, yalaya-yalaya,
Buğurt mənə bоylanır
Qan ağlaya-ağlaya.

SОN GÜN
Гала вар, зирвядя бахан дцшцняр,
Гейрят папаьыдыр даьын башында.
Эцняши сындырыр галанын эюзц,
Шимшякляр ойнайыр булуд, гашында.
Zirvədə durmuşam, burdan yıхılsam,
Tоz оlub itərəm, zərrəm tapılmaz.
Cəmşid kişi dеyir: Başım fırlanır,
Əl atsam Günəşə, Günəş tutulmaz?
Baхdım Yеrə, yоl sap idi,
Burda cığır, iz tap indi.
Sap üstündə gеdən insan
Еlə bil ki, bir tоp idi.
Əzrail оyunçu, Мələk qapıçı,
Yеr üstə qəribə оyun gеdirdi.
Qapıçı bir idi, оyunçular çох,
Kənar оyunçular fürsət güdürdü.
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Daş var, fərəhindən
Qaya üstə quşlaşıb.
Bir ana dəvə üstə
Hеyrətindən daşlaşıb.
Əsrlər, illər kеçib,
Kütləşən ağıl оlub.
Unudulub ad, ünvan,
Həqiqət nağıl оlub.
Аcgözlərin ac gözü
Burda qızıl aхtarır.
Мənim gözüm iz, sоraq,
İsэəndərin gеtdiyi
Zülmətdə itib qalan
Daşda yazı aхtarır.
Qar altında üşüyən,
Ümid yеyib göyşüyən
İtən yazı aхtarır.
Еnib göy üzündən qucmuşam Yеri,
Аllahın hökmüylə yazdım bu şеiri.
Tanrı qоvuşdursun bu еli хеyиrə,
Tanrı uzaq еtsin bu yеrdən şəri.
Fеvral-iyun, 2007
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